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Bestuur á Concernondersteuning

onderwerp ; Corona Virus

Aan (burger)raadsleden

Steenbergen, 23 april 2020

Geachte (burger)raadsleden,

Bijna twee maanden nu bepaalt en overschaduwt het coronavirus ons dagelijks leven. 
In de strijd tegen alle gevolgen van deze crisis is een bescheiden overwinning geboekt: 
onze minister-president maakte deze week bekend dat enkele maatregelen 
versoepeld kunnen worden. Ik realiseer me dat de meeste mensen op méér hadden 
gerekend, of in ieder geval gehoopt.

Dat geldt ook voor mij. Maar zodra er informatie tot je komt vanuit de zorgsector, 
begrijp je meteen dat voorzichtigheid in alle opzichten geboden blijft, om een nieuwe 
uitbraakgolf te voorkomen. De druk op de zorgsector is onverminderd hoog en met 
name de meest kwetsbaren in onze samenleving zitten nog altijd in de hoek waar 
zware klappen vallen.

Vandaar ook dat onze regering zich steeds voor "duivelse dilemma's" ziet geplaatst bij 
het nemen van beslissingen over de maatregelen, die ons allemaal beperken in onze 
bewegingsruimte en van grote invloed zijn op de economie. Ik onderschrijf echter de 
woorden van onze premier dat "de vrijheid van de één nooit ten koste mag gaan van 
de gezondheid van de ander".

Laten we hierbij het positieve nieuws niet uit het oog verliezen, want dankzij het goede 
gedrag van zovelen is een eerste versoepeling bereikt. Dat hebben we samen voor 
elkaar gekregen en daar mogen we hartstikke trots op zijn. Zodoende komt er weer 
ruimte voor kinderen in de basisschoolleeftijd om buiten, in teamverband, te gaan 
sporten. En kunnen na de meivakantie de basisscholen weer opstarten.
Ook voor onze jongeren komt er meer "leefruimte", die zij op hun leeftijd zo hard 
nodig hebben.

Eerdaags zal er een nieuwe noodverordening van kracht worden, waarmee antwoord 
wordt gegeven op de vele vragen die er nu nog zijn over de aangepaste voorschriften.
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Het is ook allemaal best ingewikkeld. Ik spreek namens heel het bestuurlijke kernteam 
als ik zeg dat we beseffen hoezeer er een beroep wordt gedaan op eenieders 
"uithoudingsvermogen".

Het credo voor de komende tijd is dan ook "Hou vol!" Die boodschap willen we boven 
alles uitdragen, zowel intern als naar onze inwoners en ondernemers.
Ik zeg dit in de wetenschap dat tot nu toe officieel bij 68 inwoners van onze gemeente 
het coronavirus is vastgesteld. Zes van deze mensen zijn ons helaas ontvallen. Een 
groot verdriet voor alle families die hierdoor getroffen zijn.

Veiligheid

De praktijk heeft ons inmiddels geleerd dat het altijd even duurt voordat de nieuwe 
regels bij iedereen zijn ingedaald. Vooral jongeren en arbeidsmigranten hebben hier 
doorgaans wat meer moeite mee, zo ervaren onze toezichthouders en handhavers. 
Met name richting onze jongeren sta ik een beleid voor, dat hen helpt om deze lastige 
periode te doorstaan. Waarbij we ze op het hart drukken hoe belangrijk het is dat óók 
zij zich aan de regels houden, om de verdere verspreiding van het coronavirus in te 
dammen.

Zoals u van mij weet: handhaven is een middel en geen doel op zich, maar wie bij 
herhaling de regels overtreedt krijgt uiteindelijk natuurlijk wel gewoon een boete 
opgelegd.

Arbeidsmigranten die achter de voordeur een huishouden vormen, worden 
daarbuiten niet als zodanig aangemerkt. Wat onder meer betekent dat zij niet met 
meer dan 2 personen in een auto mogen zitten (om van en naar hun werk te rijden) 
en daarbij 1,5 meter afstand in acht moeten nemen.

Over deze "kwestie" ontvangen we bij de gemeente vrij veel vragen vanuit het publiek. 
De realiteit is dat het niet meevalt om dit te handhaven, aangezien BOA's hiervoor 
geen bevoegdheid hebben t.a.v. rijdend verkeer. En waar arbeidsmigranten op hun 
woonadres als een huishouden worden aangemerkt, kunnen ze juist weer niet 
aangesproken worden op het houden van een feestje.

Ondertussen zijn er met de verschillende werkgevers van arbeidsmigranten in onze 
gemeente gesprekken gevoerd, om duidelijk te maken dat zij in dit verband hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen en een boete riskeren wanneer zij hieraan geen 
gehoor geven. Onderzocht wordt in hoeverre wij op bestuurlijk niveau kunnen 
handhaven.

Zorg, sport, onderwijs en leefbaarheid

Het beste nieuws kwam deze week voor de basisscholen, die na de meivakantie weer 
open mogen, nu volgens deskundigen is gebleken dat kinderen in beperkte mate 
vatbaar zijn voor het coronavirus en dit nauwelijks overdragen op anderen. De 1,5 
meter-regel komt zodoende te vervallen voor de basisschooljeugd.
Voor de scholen ligt er niettemin nog wel een uitdaging om de herstart van het 
onderwijs in goede banen te leiden, maar zij en wij hebben daar alle vertrouwen in, en 
waar nodig helpen we elkaar natuurlijk.
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Samen met de portefeuillehouder heb ik deze donderdagmorgen een bezoek 
gebracht aan basisschool de Nieuwe Veste in Steenbergen. Dankzij dit "kijkje in de 
keuken" krijg je eigenlijk pas echt een beeld van de manier waarop in "onderwijsland" 
is en wordt geanticipeerd op de coronacrisis. Petje af voor het professionalisme, de 
passie, de maatschappelijke betrokkenheid en de creativiteit waarmee dit gebeurt.

Vanuit TanteLouise is vernomen dat personeel en bewoners uitgebreid worden getest 
op het coronavirus. En op verschillende locaties van TanteLouise is een zogeheten 
"kletstent" geïntroduceerd, ten bate van het contact tussen bewoners en hun naasten.

Door de verruiming van de buitensport-mogelijkheden voor kinderen en jongeren, is 
het zaak dat we vanuit de gemeente z.s.m. een uitgebreider team formeren rondom 
de portefeuillehouder, zoals we dat ook op Economische Zaken hebben gedaan. Het 
(sport)verenigingsleven is immers van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in onze 
gemeenschap, dus moeten we ook op dit gebied de regie voeren en alle 
ondersteuning bieden die nodig is, zodat er een eenduidige aanpak komt voor heel de 
gemeente.

Nu buitensportaccommodaties weer benut kunnen gaan worden, rijst vanzelf ook de 
vraag of de gemeentelijke zwembaden open mogen. Voor een antwoord is het echter 
nog te vroeg en moeten we onder meer afwachten wat er op dit gebied wordt 
geadviseerd door landelijke brancheorganisaties, die aan tafel zitten bij de 
Rijksoverheid.

Economie

Op dit moment hebben 78 lokale ondernemers bij de gemeente een beroep gedaan 
op steunmaatregelen. De portefeuillehouder en zijn team staan veelvuldig in contact 
met deze en andere ondernemers en hun belangenorganisaties. Vanuit het regionale 
project "Start to grow" heeft de portefeuillehouder veel lof ontvangen voor de manier 
waarop wij in onze gemeente de coronacrisis op economisch gebied tegemoet treden.

Evenementen

Het verbod op evenementen is uitgebreid van 1 juni naar 1 september. De lopende 
inventarisatie van geplande evenementen in onze gemeente wordt hierop aangepast. 
Ook de bestaande regionale evenementenagenda voor de Brabantse Wal-gemeenten 
en Tholen wordt voortdurend bijgewerkt, waarbij afstemming van belang is zodat er 
t.z.t. geen knelpunten ontstaan bij het waarborgen van de openbare orde en 
veiligheid.

De verantwoordelijkheid en de (financiële) risico's voor het plannen van evenementen 
na 1 september berust nadrukkelijk bij de organisatoren zelf. Als gemeente zullen we 
geen vergunningen verlenen zonder de zekerheid dat een evenement door kan gaan 
in relatie tot de dan geldende noodverordening.

De berichtgeving in de media over het verplaatsen van de Vuelta-start in Nederland 
naar 2022 is volgens de portefeuillehouder onjuist. De organisatie heeft nog geen 
nieuwe datum vastgesteld voor de Ronde van Spanje van dit jaar, waarvan sowieso 
nog niet zeker is of deze doorgaat.
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De spreekwoordelijke bal ligt voor nu bij de start- en doorkomstplaatsen in Nederland, 
met de vraag of zij in oktober of november ook nog belangstelling hebben om de 
Vuelta binnen hun grenzen te ontvangen. Wij nemen hierin vooralsnog een 
afwachtende houding aan.

Communicatie

Er blijft een stijgende lijn in de belangstelling en de waardering voor de berichtgeving 
op onze eigen online kanalen.

De communicatie richt zich nu vooral op de campagne "Hou vol!", die onder meer ook 
met posters in abri's wordt ondersteund. Dezer dagen staan verder de nieuwe 
maatregelen, Lintjesregen, Koningsdag en Dodenherdenking centraal, zowel in de 
berichtgeving online als op de infopagina's in de krant(en). Ook komt er dit weekeinde 
een filmpje online, waarbij dronebeelden van stoepkrijttekeningen in onze gemeente 
worden vertoond, die zijn gemaakt om met name ouderen een hart onder de riem te 
steken.

Voor deze groep zit er helaas nog weinig verbetering in de situatie. Des te zwaarder 
rust wat mij de verplichting op ons allemaal om vol te houden en de regels te blijven 
respecteren. Waarbij het naar alle waarschijnlijkheid nog geruime tijd nodig zal zijn 
om 1,5 afstand in acht te nemen. Daarop gaan we ons ook voorbereiden als het gaat 
om de inrichting van de openbare ruimte.

Hoe beter we ons aan de voorschriften houden, des te eerder zal er sprake kunnen 
zijn van een verdere versoepeling en ontstaan er bijvoorbeeld ook weer meer 
mogelijkbedep om familiale, vriendschappelijke en collegiale banden aan te halen.

Vanuit dat vertrouwen, wens ik u alles wat nodig is om de strijd tegen corona vol te 
houden.

groeten,
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