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Bestuur 8i Concernondersteuning

onderwerp Corona virus

Leden van de gemeenteraad

Steenbergen, 9 maart 2020

Geachte raadsleden,

In navolging van mijn brief aan u van 2 maart, informeer ik u hierbij zoals toegezegd 
nader over de stand van zaken rondom het Coronavirus.

Vooropgesteld ben ik blij te kunnen melden dat er voor zover mij bekend momenteel 
nog geen sprake is van een besmetting in onze gemeente. Dit blijft, gelet op de 
ontwikkelingen, echter wel een situatie om rekening mee te houden. Het aantal 
besmettingen in Midden- en West-Brabant loopt immers zienderogen op.

Vanmiddag is bekend geworden, dat het hierdoor helaas niet meer haalbaar is om 
burgemeesters vooraf te informeren wanneer iemand positief getest is hun 
gemeente.

Met alle partners richten wij ons nog steeds op het indammen van het virus, het 
bewaren van de maatschappelijke rust, en zo nodig het helpen van getroffen 
inwoners.

Afgelopen woensdag heb ik met wethouder Krook een bestuurlijke bijeenkomst vanuit 
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bezocht. Wij kwamen hierbij tot de 
conclusie dat binnen onze organisatie alles reeds in het werk was gesteld om de 
situatie in onze gemeente onder controle te houden. Dit geeft mij veel vertrouwen en 
dat wil ik bij deze graag met u delen.

Vanuit ons gemeentelijk beleidsteam volgen we de actuele ontwikkelingen op de voet 
en waar nodig worden maatregelen getroffen.

Uit voorzorg is er een continuïteitsplan gemaakt voor onze organisatie en is het 
schoonmaakprotocol in het gemeentehuis aangescherpt. Gemeenschapshuizen en 
sportaccommodaties zijn door ons gewezen op de hygiënevoorschriften van het RIVM 
en we houden de vinger aan de pols bij scholen en zorginstellingen in onze gemeente.
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Onze medewerkers wordt afgeraden om naar risicogebieden af te reizen, waarbij wij 
hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid tegenover elkaar, de organisatie en 
onze inwoners.

We bereiden ons in alle opzichten dus terdege voor op de verschillende scenario's die 
zich kunnen gaan voordoen.

Uit het beperkte aantal reacties en vragen dat ons telefonisch en via social media 
bereikt, valt af te leiden dat er in onze gemeente geen maatschappelijke onrust heerst. 
Ook niet na de oproep van het RIVM aan inwoners van onze provincie, om hun sociale 
contacten zoveel mogelijk te beperken bij verkoudheid, hoesten of koorts.

De communicatie richting onze inwoners verloopt, ongewijzigd, via de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant. Wij delen deze berichtgeving via onze gemeentelijke 
website en social media.

Afgelopen week is er ook een bericht geplaatst op onze gemeentelijke 
informatiepagina in de Steenbergse Bode, deze week verschijnt hierin een extra 
mededeling. Ook gaan we via de SLOS communiceren, met name in het belang van 
onze ouderen. Doel is om zoveel mogelijk inwoners te bereiken met eenduidige 
berichtgeving en de rust te bewaren.

Voor de meest actuele informatie verwijs ik ook u naar: www.rivm.nl en vrmwb.nl

Laten we allemaal alert blijven, ons gezond verstand gebruiken, en geen onnodige 
risico's nemen.

Zonder tegenbericht, kunnen de raadsinformatieavond van morgen en het 
scholendebat van komende vrijdag gewoon doorgaan, met in achtneming van de 
richtlijnen van het RIVM.

Ik hoop dTīìênqiee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Als voorzitter van 
het gemeentelijk beleidsteam houd ik u, afhankelijk van de actualiteit, in ieder geval 
wekelijks op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

en Belt,
^meester
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