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Coronacrisis

Steenbergen; 29 oktober 2020

Beste (burger)raadsleden,

In navolging van het persmoment van Mark Rutte en Hugo de Jonge afgelopen dinsdagavond, 
hopen we allemaal dat de gedeeltelijke lockdown die nu ruim twee weken van kracht is z'n 
vruchten gaat afwerpen. Langzaam maar zeker lijkt het aantal nieuwe besmettingen af te 
vlakken, zo zien we vooral de laatste dagen ook in onze gemeente.

Het meest actuele cijfer dateert van hedenmorgen en bedraagt 502 officieel geregistreerde 
positieve testuitslagen. Helaas is er deze week één officieel geregistreerd overlijden bijgekomen 
in onze gemeente, (mede) als gevolg van het coronavirus.

Mocht de tendens van licht afvlakkende cijfers zich niet voortzetten, dan heeft de regering 
aangekondigd geen enkele maatregel uit te sluiten om het zogeheten reproductiegetal, dat de 
besmettingsgraad aangeeft, ver genoeg onder de 1 te krijgen. Zolang dat niet gebeurt, dreigt 
overbelasting van de (ziekenhuis)zorg. Anderzijds zijn er ook grote zorgen om de mentale 
gezondheid van mensen naarmate de beperkende maatregelen langer duren of nog zwaarder 
worden, alsook om de economische belangen.

Van meet af aan is het heel deze crisis al wikken en wegen. Zoeken naar een balans die in alle 
opzichten vol te houden blijft zolang er geen geneesmiddel of vaccin voorhanden is. Dat 
evenwicht zoeken we allemaal op onze eigen manier, maar wel met het algemeen 
maatschappelijk belang en onze gezondheid voor ogen.

Dat hebben we ook afgelopen weekend uitgebreid kunnen lezen in de Coronaspecial die op ons 
initiatief bij de Steenbergse Courant is verschenen. Een editie waarmee de doelstelling - het 
versterken van de onderlinge solidariteit en het maken van verbinding in heel onze gemeenschap 
- wat mij betreft volledig is waargemaakt. Met veel dank voor eenieders bijdrage(n) en 
medewerking hieraan.

Ook de komende tijd blijven we op tal van manieren zo goed we kunnen communiceren met alle 
doelgroepen in onze samenleving. Om hen te informeren én te motiveren. Zoals het er nu naar 
uitziet gaan we immers nog een lange, onzekere periode tegemoet.

Daarnaast staan we voortdurend in nauw contact met de vrijwilligers in ons rijke 
verenigingsleven, dat we uiteraard graag overeind willen houden. Een aandachtspunt hierbij is 
ook het wegvallen van activiteiten voor met name ouderen, die zodoende een verhoogd risico 
lopen om in een sociaal isolement te geraken. Vanuit ons eigen noodfonds wordt dan ook een 
bedrag vrijgemaakt voor een eerste aanpak van deze problematiek(en).
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Ook met onze ondernemers(organisaties) zijn we continu in overleg om deze crisis samen te 
doorstaan. Zo gaat er eerdaags een brief uit namens de portefeuillehouder en mij naar het 
bankwezen, met het verzoek coulance te betrachten voor ondernemers die in zwaar weer 
verkeren als gevolg van de coronacrisis. Uit onze contacten blijkt dat momenteel niet alleen de 
horeca, maar ook de agrarische sector het erg moeilijk heeft. De werkloosheid neemt toe, maar 
stijgt in onze gemeente minder hard dan in naburige gemeenten, alsook in vergelijking met de 
landelijke ontwikkelingen op dit vlak.

Evenementen zijn nog verder aan banden gelegd, wat betekent dat de viering van de 11de van de
d g11 volledig digitaal en/of op de lokale televisie zal plaatsvinden vanuit de verschillende kernen.

De alternatieve plannen rondom de al eerder afgelaste Sinterklaasintochten in onze gemeente 
kunnen helaas ook geen doorgang vinden. Hoewel realisme overheerst, is dit vanzelfsprekend 
een enorme domper voor velen die zich elk jaar weer belangeloos inspannen voor dit grote feest 
en niet in de laatste plaats natuurlijk voor alle kinderen. Vandaar dat we in samenspraak met de 
lokale comités een speciale ontvangst voorbereiden voor de Sint in onze gemeente, die - zoals 
dat hoort in deze tijd van het jaar - nog wel even geheim moet blijven. Des te groter is straks voor 
iedereen de verrassing.

Ook dit laatste getuigt van grote saamhorigheid in onze gemeente en dat geeft mij telkens weer 
het vertrouwen dat nodig is in deze voortdurende crisis. De tijdelijke coronawet die inmiddels 
zowel door de Tweede als de Eerste Kamer is aangenomen, biedt ons daarbij nog meer houvast 
om te doen wat we moeten doen. Deze wet, die naar verwachting per 1 december a.s. in werking 
treedt, geeft enerzijds een wettelijke basis voor de virusbestrijding door de Rijksoverheid en 
anderzijds wordt de positie van het lokaal bestuur en de lokale democratie versterkt.

Zoals u weet hechten wij er in onze gemeente sowieso veel waarde aan om steeds samen op te 
trekken. Dat zullen we dan ook blijven doen, in de overtuiging dat dit de beste manier is om de 
gevolgen van de coronacrisis voor onze inwoners en ondernemers zo beperkt mogelijk te 
houden.

Dank voor uw steun en laten we met elkaar vooral de moed erin houden.

Ruudvvan den B'
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