
M O T I E 
zet coronasteun in voor coronacrisis-gedupeerden 

 
Met betrekking tot Begroting 2021 
 
 
Ondergetekende(n),  

 
 

 
 

Fractie GroenLinks       Fractie SP                  Fractie Lijst huong  

   
Peter Bakker             Inge Verdaasdonk      BoiBoi Huong 
  
 

Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda  
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 
 

De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020, 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Begroting 2021; 
 
Overwegende dat: 

• De gemeente Breda van de rijksoverheid (en mogelijk ook andere overheden) uit een veelheid 
aan regelingen geld ontvangt om lokaal de nood te lenigen van gedupeerden door de 
coronacrisis, dan wel om uitvoering te geven aan dergelijke regelingen (zie bv 
https://vng.nl/artikelen/afspraken-financiele-compensatie-gemeenten ) 

• In Breda nog veel crisisleed te lenigen is bij gedupeerden die net buiten de boot van 
regelingen vallen, zoals: 
vrijwilligers, die een kleine maar welkome vrijwilligersvergoeding ontvingen naast hun 
uitkering, maar door de contactmaatregelen hun vrijwilligerswerk gestaakt zien; 

• kleine zelfstandigen, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, evenementen en horeca, die hun 
net gestarte bezigheden moeten staken, maar geen voortdurende inkomstenbron uit het 
verleden kunnen aantonen; 

• culturele of andere instellingen, die door de contactmaatregelen hun omzet drastisch hebben 
zien teruglopen, zonder dat ze deze volledig hebben hoeven sluiten; 

• jongeren die hun levensonderhoud en/of studie deels bekostigden met inkomsten uit zzp of 
andere flex-activiteiten, die ze hebben moeten staken; 

• cultuurmakers e.a. die hun beperkte vaste inkomsten deels aanvulden met zzp-activiteiten, die 
ze hebben moeten staken; 

gezinnen met een laag inkomen en meer onderwijsvolgende/studerende kinderen, die klein 
behuisd zijn en met een tekort aan digitale hulpmiddelen; enz. 

• de raad graag goed betrokken is bij de financiële steun aan coronacrisis-gedupeerden; 
 
Constaterende dat, 

• uit de begroting niet zonder meer duidelijk wordt dat door de gemeente Breda ontvangen 
middelen om de nood van coronagedupeerden te lenigen, of daaraan uitvoering te geven, ook 
volledig wordt ingezet voor gedupeerden van de coronacrisis; 

 

 
Verzoekt het college  

• de in het verleden al ontvangen, of nog te ontvangen middelen van andere overheden in het 
kader van de coronacrisis voor steun aan coronacrisis-gedupeerden, of middelen om aan 
regelingen uitvoering te geven, volledig in te zetten voor steun aan gedupeerden van deze 

crisis; 

https://vng.nl/artikelen/afspraken-financiele-compensatie-gemeenten


• zolang als de crisis duurt, per kwartaal de raad te informeren met een overzicht van 

ontvangen middelen en kosten/uitgaven voor het verlenen van coronasteun. 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020 
 

 
   ,voorzitter 
 
 
   ,griffier 


