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Geachte (burger) raadsleden,

Hoe minder we elkaar persoonlijk kunnen zien en spreken, hoe belangrijker het is om 
contact te houden.
Dat onze raadsvergaderingen zijn uitgesteld, betekent ook niet dat het raadswerk stil 
ligt. Integendeel. Meer dan ooit bent u nu volksvertegenwoordiger en hebben onze 
inwoners u nodig. Als betrouwbare bron van informatie, maar ook als steun en 
toeverlaat in deze crisis, die ver boven de politiek en eventuele meningsverschillen 
uitstijgt. Uw grote betrokkenheid bij onze lokale samenleving is juist nu van cruciaal 
belang en wordt bijzonder hoog gewaardeerd.
Vandaar ook, dat ik u zo vaak als nodig langs deze weg bijpraat. Daarnaast onderhoud 
ik telefonisch contact met alle fractievoorzitters en als er van uw kant nadere vragen 
zijn, weet u mij te vinden. Onze één op één-ontmoetingen laten noodgedwongen 
even op zich wachten, maar zodra het kan pak ik ook die draad graag weer met u op.

Actuele ontwikkelingen
Ik ben in de volste overtuiging dat u het wereldnieuws, het landelijke nieuws én vooral 
ook het lokale nieuws op de voet volgt. U weet dan ook net zo goed als ik, dat de 
ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus elkaar in hoog tempo opvolgen. Maatregelen 
worden voortdurend aangescherpt, met nog steeds als doel het virus maximaal te 
controleren.
Op die manier kan de gezondheidszorg zo goed mogelijk gewaarborgd blijven en 
hopen we dat de gevolgen van de crisis te overzien blijven. Wat niet wegneemt dat er 
economisch gezien, dus ook op het persoonlijke vlak, al flinke klappen vallen.
Het is een schrale troost, dat iedereen met deze crisis wordt geconfronteerd. We 
zullen deze beproeving dan ook samen moeten doorstaan. Onze prioriteit ligt bij de 
mensen die de ziekte aan den lijve ondervinden en bij de bescherming van alle 
kwetsbaren in onze samenleving.
Hoewel het aantal infecties logischerwijs vele malen hoger ligt, zijn volgens de officiële 
gegevens van het RIVM in onze gemeente tot op heden 10 inwoners positief getest op 
het coronavirus.
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Zoals ik u eerder heb laten weten, is één van deze personen helaas komen te 
overlijden.
Mijn medeleven aan de bij mij officieel bekende coronapatiënten in onze gemeente zal 
ik de komende tijd in algemene zin kenbaar maken, aangezien niet te achterhalen valt 
hoe lang deze mensen al ziek zijn of hoe het met hen gaat.

Continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening
Het effect van de coronacrisis is ook in onze organisatie dagelijks voelbaar. Conform 
de regels werkt een aanmerkelijk deel van onze collega's thuis. Daarnaast kampen er 
ook medewerkers met uiteenlopende gezondheidsklachten, waardoor zij niet op hun 
reguliere werkplek aanwezig kunnen/mogen zijn.
Door vanaf de beginfase snel en adequaat te handelen, doen zich geen problemen 
voor ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Crisisbeheersing en 
dienstverlening staan hierbij uiteraard op de eerste plaats.
Om de dienstverlening naar onze inwoners toe te optimaliseren en de 
veiligheidsvoorschriften voor zowel bezoekers als personeel in acht te nemen, zijn het 
gemeentehuis en de Vraagwijzer voor iedereen op afspraak toegankelijk.
Op de Milieustraat zijn de vereiste voorzorgsmaatregelen genomen, ook weer in het 
belang van bezoekers en personeel, zodat deze op de reguliere tijden geopend kan 
blijven. Publiek is opgeroepen om niet massaal naar de milieustraat te komen en zich 
aan de regels te houden. Voor de buitendienst geldt dat er maximaal 3 personen in 
een voertuig zitten.

Complimenten voor onze medewerkers
Mede namens u heb ik vorige week alle geledingen van onze organisatie persoonlijk 
bezocht om onze medewerkers te bedanken voor hun inzet en de stap vooruit die zij 
zetten in deze heftige tijd. Uiteraard met respect voor alle collega's die 
noodgedwongen uit de frontlinie moeten blijven en daarmee hun bijdrage leveren aan 
de bestrijding van het virus.
We mogen trots zijn op onze mensen, voor wie een crisis van deze omvang ook 
compleet nieuw is. We handelen weliswaar op basis van ervaring en bestaande 
crisishandvesten, maar wat we nu meemaken stond in geen enkel draaiboek.

Crisisorganisatie
Deze crisis vereist dus ook dat we ons gevoel volgen en acteren naar bevind van 
zaken. Hierop hebben we onze interne crisisorganisatie aangepast, zodat kwaliteit en 
handelingssnelheid hand in hand gaan.
Dit alles onder verantwoordelijkheid van het bestuurlijke kernteam, onder mijn 
voorzitterschap. Aan dit kernteam zijn inmiddels ook de wethouders Koos Krook, Willy 
Knop en Esther Prent toegevoegd.
Voor de continuïteit van het openbaar bestuur volgen wij de aanbeveling dat de eerste 
loco-burgemeester, Wilma Baartmans, en ik fysiek zover mogelijk bij elkaar uit de 
buurt blijven. Wij zijn zodoende ook - zoveel als mogelijk - niet bij dezelfde overleggen 
aanwezig.
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Alle vergaderingen van het ambtelijke CTO (Crisis Team Organisatie) en het 
bestuurlijke kernteam hebben een vast schema, waarbij achtereenvolgens 
beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend de volgende onderwerpen aan 
bod komen:
- Veiligheid en evenementen
- Onderwijs, leefbaarheid en kernen 
-Zorg
- Economie
- Communicatie
Hierbij wordt op alle fronten de vinger aan de pols gehouden in onze gemeenschap. 
Het CTO adviseert in opdracht van het bestuurlijke kernteam, dat de besluiten neemt.

Veiligheid en evenementen
Ons beleid was en is ook na de bekendmaking (maandag 23 maart) van de 
aangescherpte maatregelen* gericht op toezicht en zichtbaarheid in onze 
samenleving. Hiertoe wordt het team van toezichthouders en BOA's opgeschaald. 
Later deze week verwacht ik meer duidelijkheid over de inwerkingtreding van de 
nieuwe noodverordening en de handhavingsmogelijkheden voor burgemeesters die 
het kabinet heeft aangekondigd.
Locaties waar veel mensen bij elkaar komen hadden al onze speciale aandacht. Dit 
overzicht wordt momenteel aangevuld met locaties waar een verbod op 
groepsvorming nodig kan zijn.
Handhaven is nog steeds geen doel op zich, maar onder de huidige omstandigheden 
kan het wel noodzakelijk zijn om verbaliserend op te kunnen treden.
Afgelopen weekend waren er namelijk ook in onze gemeente al signalen van gedrag 
dat haaks stond op de verantwoordelijkheid die we allemaal dienen te nemen om 
deze crisis - zo goed en zo kwaad als het gaat - te bezweren.
Ik heb hierop gereageerd met een burgervaderlijke mededeling die via onze website, 
social media en een persbericht is verspreid**.
* https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-
maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
** httpsV/www.gemeente-
steenbergen.nl/nieuws en persberichten/nieuws coronavirus/boodschap burgemees
ter van den belt volg de richtlijnen op t
Alle ons bekende organisaties, verenigingen, instellingen, alsook eigenaren en 
uitbaters van (horeca)gelegenheden, zijn geïnformeerd over de regelgeving m.b.t. 
bijeenkomsten, activiteiten en evenementen. Deze zijn inmiddels tot 1 juni verboden, 
ongeacht het aantal deelnemers.
We inventariseren wat er allemaal op de agenda stond/staat t/m 1 juli en treden 
mettertijd in overleg met zowel alle organisatoren als het Evenementen Platform 
Steenbergen en adviesorganen zoals de politie. Op die manier kunnen we ervoor 
zorgen dat er later dit jaar geen overvolle evenementenkalender ontstaat.

Onderwijs, leefbaarheid en kernen
Vóór de sluiting van scholen en kinderdagverblijven waren er vanuit onze organisatie, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk, al korte lijnen met deze instanties en die houden we 
sindsdien uiteraard warm. Scholen hebben doeltreffend geanticipeerd op het gebied 
van thuiseducatie en samen met de kinderopvang wordt gezorgd voor de opvang van 
kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren van onze maatschappij en 
daar niet gemist kunnen worden. De onderwijssituatie is dus onder controle, met als
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belangrijke aandachtspunten wel de zorg om kwetsbare kinderen met een 
onderwijsachterstand en het verhoogde schoolverzuim.
In al onze kernen zijn volop initiatieven ontstaan vanuit met name de Stadsraad, 
Dorpsraden en leefbaarheidsgroepen, om oudere en andere kwetsbare inwoners te 
helpen of een hart onder de riem te steken. Ook particulieren laten zich wat dat 
betreft niet onbetuigd. Vanuit onze gemeenschap is ook merkbaar veel waardering 
voor alle helden in de zorgsector.
Onze kerncoördinatoren houden overal de vinger aan de pols en ik heb alle 
buurtpreventieteams middels een waarderingsbrief voor hun inzet en 
maatschappelijke betrokkenheid gevraagd om ook in sociale zin een extra oogje in het 
zeil te houden.

Zorg
Voor verpleeg- en zorginstellingen geldt dat zij niet meer toegankelijk voor 
buitenstaanders, inclusief familieleden en mantelzorgers.
WijZijn Steenbergen heeft een speciale hulplijn (0167-750850) ingesteld waar alle 
inwoners met hun vragen en zorgen over het coronavirus terecht kunnen.
Er wordt extra inzet gepleegd om gedurende de crisis huisuitzettingen te voorkomen. 
De Voedselbank krijgt van meerdere kanten hulp aangeboden, ook als gemeente 
dragen we ons steentje bij om tekorten aan te vullen, zodat inwoners die afhankelijk 
zijn van de Voedselbank hun wekelijkse pakketten kunnen blijven ontvangen.

Economie
In de uitvoering worden lokale ondernemers en werkgevers van arbeidsmigranten 
schríftelijk geïnformeerd over de economische aspecten van de coronacrisis.
Alle hulpmaatregelen op Europees, nationaal en provinciaal niveau voor ondernemers 
worden in kaart gebracht en bij het lokale bedrijfsleven wordt geïnventariseerd welke 
hulpbehoefte er speelt.
Naar aanleiding van deze analyse buigt het college zich over de instelling van een 
gemeentelijk steunfonds, bedoeld om de ergste nood onder lokale ondernemers te 
ledigen.
Middels het treffen van "eigen" maatregelen kan voorkomen worden dat zij te lang op 
financiële hulp van de Rijksoverheid moeten wachten en in hun voortbestaan worden 
bedreigd. Met alle negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van dien.
Ook voor inwoners met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis zijn 
maatregelen voorgesteld.
De besluitvorming over dit steunfonds is uiteraard aan de raad, u ontvangt 
hieromtrent z.s.m. een voorstel.

Communicatie
Onze afdeling communicatie draait op volle toeren om de voortdurende 
informatiestroom intern en extern in goede banen te leiden. We maken optimaal 
gebruik van alle online communicatiemiddelen die ons ter beschikking staan.
Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, verschijnen onze gemeentelijke 
informatiepagina's zowel in de Steenbergse Bode als in de Steenbergse Courant. 
Onder alle lokale en regionale media worden met regelmaat persberichten verspreid 
en met de SLOS zijn nadere afspraken gemaakt t.b.v. de informatievoorziening via de 
kabelkrant.
Vanuit de traditionele media (lokale kranten) bereiken ons geluiden dat zij problemen 
voorzien met de verspreidingsmogelijkheden van hun weekbladen.
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Bestuurlijke voortgang
Ik hoop dat ik u met deze uitgebreide raadsbrief weer meer inzicht heb kunnen geven 
in de wijze waarop wij er alles aan doen om de gevolgen van de coronacrisis voor alle 
inwoners en ondernemers van onze gemeente zo dragelijk mogelijk te maken. En 
daarmee uw volksvertegenwoordigende taak verder vorm te geven in deze bijzondere 
tijden.
In overleg met de griffie, wordt u binnenkort nader geïnformeerd over de bestuurlijke 
voortgang met betrekking tot raadsvergadering en besluitvorming.
Ik wens u şn de uwen alle goeds. Houd vertrouwen, blijf gezond en help elkaar.

Met ŵiendelijke groet,

jpd vş melen Belt, 
íester

5


