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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Stand van zaken 1 december 2021 steunmaatregelen gemeente Steenbergen Coronacrisis

Steenbergen; 21 december 2021

Aan de Raad,

Vanuit de algemene reserve is in 2020 een bedrag vrijgemaakt voor het vormen van een 
steunfonds voor Steenbergen van 1 miljoen. Per 1 januari 2021 is de nieuwe beginstand van deze 
reserve, zie jaarstukken 2020, C 723.445.

Het College heeft aan de raad toegezegd via de reguliere P&C cyclus en bij elke besteding van 
C 250.000 te rapporteren waaraan het is uitgegeven en de criteria op basis waarvan. Daarin 
worden eventuele overschrijdingen, gecorrigeerd met de ontvangen (Rijks)vergoedingen, 
verrekend met het steunfonds.

In bijlage 1 is de nieuwe totale financiële stand van zaken (tot 1 december 2021) opgenomen. Het 
saldo van de reserve steunmaatregelen Coronacrisis voor de gemeente Steenbergen bedraagt 
per die datum C 416.870.

In daaropvolgende bijlages treft u de verschillende specificaties van de aanvullende 
maatregelenpakket, kosten van de eigen organisatie en een overzicht compensaties 2021 van het 
rijk inclusief toelichting die via de verschillende circulaires in 2021 zijn ontvangen.

Maatschappelijk veld
De gemeente Steenbergen beschikt over een actief maatschappelijk veld. Vanuit de Rijksoverheid 
heeft de gemeente diverse bijdrage ontvangen om het maatschappelijk veld te steunen en te 
verstreken. Er is een extra bijlage 5 maatschappelijk veld steunfonds toegevoegd om inzicht te 
geven welke bijdragen er in 2020 en 2021 zijn uitgekeerd aan het maatschappelijk veld.
Deze is onderverdeeld in:

» bijlage 5a huurcompensaties 2020/2021; uitbetaald aan van binnen- en buitensport 
verenigingen;

» bijlage 5b compensatie subsidie; uitbetaald aan de diverse verenigingen en stichtingen 
met peildatum 1 december 2021 en onderdeel van de subsidieregeling 
coronaondersteuning en compensatie maatschappelijk veld;
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» Bijlage 5c initiatiefsubsidie; uitbetaald aan de diverse verenigingen en stichtingen met 
peildatum 1 december 2021 en onderdeel van de subsidieregeling coronaondersteuning 
en compensatie maatschappelijk veld.
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