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Bestuur 8; Concernondersteuning

onderwerp : Coronavirus

Aan: (burger)raadsleden

Steenbergen, 2 april 2020

Geachte (burger)raadsleden,

Het kabinet heeft de maatregelen om de coronacrisis onder controle te kunnen houden 
deze week verlengd van 6 april tot 28 april, het zal u vast niet ontgaan zijn. Er wordt een 
groot beroep gedaan op eenieders geduld, maar dankzij het goede gedrag van het 
overgrote deel van de bevolking, kunnen ingrijpendere maatregelen op dit moment 
gelukkig achterwege blijven.

Hierdoor ontstaat in zekere zin een normalisatie van de situatie, die het mogelijk maakt 
dat bestuurlijke en ambtelijke processen in toenemende mate weer volgens de 
reguliere lijn kunnen gaan verlopen. De crisisorganisatie blijft hierbij in gepaste vorm 
intact en alertheid is onverminderd geboden om voor te sorteren ofte anticiperen op 
nieuwe ontwikkelingen.

Ter aanvulling op de landelijke maatregelen, heeft de Veiligheidsregio Midden- en West- 
Brabant bovendien besloten om campings en aanverwante nachtverblijven zoals 
vakantiehuisjes te sluiten voor toeristisch gebruik. Kantines, clubhuizen en gezamenlijke 
sanitaire voorzieningen op campings, in jachthavens en vakantieparken moeten ook 
gesloten worden.

Verblijf op boten en in vakantiehuisjes, mits voorzien van eigen sanitair, is wel 
toegestaan voor eigenaren. Een uitzondering wordt ook gemaakt voor arbeidsmigranten 
(onder de reguliere voorwaarden) en mensen die met medewerking van de gemeente 
op een "vakantieadres" verblijven, vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden 
zoals een scheiding.

Deze nieuwe noodverordening wordt van kracht met ingang van vrijdag 3 april, 18.00 
uur.

Postadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl
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Gezondheidszorg

Belangrijkste doel van alle maatregelen is en blijft om de besmettingscurve zoveel 
mogelijk af te vlakken, waardoor de zorg aan slachtoffers van het coronavirus en andere 
spoedgevallen op peil kan blijven en de meest kwetsbaren in onze samenleving zo goed 
mogelijk beschermd worden tegen het coronavirus.

Vanuit de GGD heerst voorzichtig optimisme over de beperkte stijging van het aantal 
patiënten, waarvan onmiskenbaar vast staat dat deze stijging veel hoger zou zijn 
geweest zonder de getroffen maatregelen.

Vooral in het oostelijk deel van onze provincie is niettemin sprake van een groot aantal 
besmettingen. In onze gemeente zijn momenteel volgens de officiële cijfers 18 
inwoners positief getest op corona. Hun NAW-gegevens worden inmiddels niet meer 
aan de burgemeesters verstrekt. Bij overlijden kan deze informatie nog wel worden 
verstrekt, zodat burgemeesters vanuit hun burgervaderrol - mede namens college en 
raad - medeleven kunnen betuigen aan de nabestaanden. Afgelopen week is er helaas 
een tweede inwoner van onze gemeente aan (de gevolgen van) het coronavirus 
overleden.

Algemeen

De ongekende omvang van deze crisis, heeft landelijk geleid tot een nieuwe 
organisatiestructuur, waarvoor recent het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) 
is opgericht. Vanuit deze organisatie wordt onder meer voortdurend de impact van de 
crisis op onze maatschappij gemonitord en geanalyseerd. Op basis van alles wat er in de 
samenleving gebeurt, wordt steeds een "doorkijkje" gemaakt naar de komende 
weken/maanden.

Veiligheid

Het uitgebreide team van toezichthouders dat sinds afgelopen vrijdag zeven dagen per 
week van 8.00 tot 22.00 uur actief is, heeft tot nu toe geconstateerd dat het overgrote 
deel van onze inwoners zich - gelukkig en naar verwachting - zich aan de door het Rijk 
opgelegde veiligheidsvoorschriften houdt.

Uitzonderingen bevestigen ook in deze situatie de regel, wat ertoe heeft geleid dat ik 
zaterdagavond de parkeerplaats bij het sportpark in Dinteloord heb laten afsluiten met 
roadblocks, om verdere samenscholingen op deze locatie te voorkomen.
Zaterdagavond heeft de politie tegen vijf inwoners van onze gemeente verbaliserend 
opgetreden wegens overtreding van de noodverordening.

Over het algemeen volstaat onze insteek dat handhaven geen doel is, maar een middel.
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Dankzij een uitstekend contact tussen onze toezichthouders, BOA's, 
buurtpreventieteams en politie/wijkagenten, wordt snel en adequaat gehandeld. Een 
goed gesprek en zo nodig een waarschuwing blijkt in dit soort situaties doorgaans te 
volstaan. Hierbij gaat het meestal om groepen jongeren.

Economische Zaken

Uit alle sectoren van het Steenbergse bedrijfsleven hebben zich tot nu toe 67 
ondernemers gemeld met een (financiële) hulpvraag. De wethouder Economische Zaken 
en zijn team onderhouden continu contact met individuele ondernemers en met 
belangenorganisaties zoals Ons Steenbergen, Dinteloord Winkeloord, 
Ondernemersplatform Steenbergen, ZLTO en Koninklijke Horeca Nederland 
Steenbergen. Daarnaast is er namens de verantwoordelijk portefeuillehouder een brief 
uitgegaan naar werkgevers van arbeidsmigranten.

Zorg, onderwijs en leefbaarheid

Op het gebied van de volksgezondheid doen zich in onze gemeente momenteel geen 
knelpunten voor. Indien nodig geldt het principe "eerst hulp verlenen", dus niet onnodig 
wachten op een indicatieproces.

Vooral vanuit ondernemers wordt veel aangeboden t.b.v. de Voedselbank, ook de 
gemeente levert hieraan een bijdrage.

Een aantal inwoners heeft zich bij de ISD gemeld voor een uitkering.

In alle kernen zijn veel goede initiatieven aan de gang, waaruit blijkt dat onze inwoners 
elkaar op alle fronten helpen.

Aan inwoners/kinderen die hiervoor niet de middelen hebben zijn tablets uitgereikt 
t.b.v. onderwijs op afstand.

Eén van onze jongerenwerkers is positief getest op het coronavirus, waardoor twee 
andere jongerenwerkers vooralsnog noodgedwongen vanuit huis moeten werken. Het 
aantal uren "op straat" is nu zodoende beperkt tot twee jongerenwerkers, die samen 18 
uur per week invullen.

Via onze buurtsportcoaches en communicatie wordt "Steenbergen Vitaal" uitgezet, met 
als doel dat onze inwoners zoveel mogelijk in beweging (kunnen) blijven. Dit gebeurt op 
afstand, dus digitaal.

Evenementen blijven vooralsnog verboden tot 1 juni.
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Voor de Lintjesregen, Koningsdag en Dodenherdenking wordt - waar dit van toepassing 
is in overleg met de plaatselijke organisaties - naar alternatieven gezocht die passen 
binnen de geldende noodverordening en recht doen aan het maatschappelijk belang.

Verenigingen en stichtingen zijn benaderd zodat zij kenbaar kunnen maken tegen welke 
(financiële) problemen zij aanlopen als gevolg van de coronacrisis.

Communicatie

Als burgervader blijf ik, en daar wordt ook "van hogerhand" steeds op aangedrongen, 
lokale betekenis en duiding geven aan de coronacrisis, de gevolgen en de impact op 
onze samenleving. Om onze inwoners een hart onder de riem te steken en mijn 
waardering - ook namens u - uit te spreken voor eenieder inzet, medewerking en 
betrokkenheid.

Ik ben oprecht trots op alles wat er in onze gemeenschap juist ook in deze moeilijke tijd 
gebeurt en steek dit niet onder stoelen of banken. In de Steenbergse Courant van 
afgelopen vrijdag heb ik mijn tweewekelijkse column - in uitgebreide vorm - benut om 
de verbinding te leggen tussen onze inwoners en onze ondernemers. Alsook om de 
lezers een kijkje achter de schermen te geven van onze organisatie en alles wat wij 
doen.

Als bevoegd gezag heb ik mij afgelopen weekend via onze social media en een 
persbericht uitgesproken tegen de kleine groep die zich niet aan de regels houdt en zich 
daarmee onttrekt aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de verdere 
verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Alleen samen kunnen we deze strijd winnen, daar kan en mag geen misverstand over 
bestaan, bij niemand. Dit is ook de kernboodschap van een filmpje dat eerdaags online 
komt, waarin uiteenlopende ambtsdragers en inwoners van onze gemeente het publiek 
oproepen om de regels na te leven én om vol te houden. Ik heb hieraan graag mijn 
medewerking verleend.

We blijven natuurlijk zoveel als mogelijk onze inwoners op de hoogte houden via onze 
digitale communicatiekanalen en de (extra) infopagina(s), die we zowel in de 
Steenbergse Bode als in de Steenbergse Courant plaatsen.

We zijn er nog lang niet, helaas. Hoewel er sprake is van een zekere gewenning en we 
relatief gemakkelijk lijken te accepteren dat onze vrijheden noodgedwongen zijn 
ingeperkt, heeft deze omvangrijke crisis nu al in veel opzichten een zware wissel 
getrokken op velen.
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Het is aan ons allemaal om iedereen - vooral de meest kwetsbaren en degenen die het
zwaarst worden getroffen - met raad en daad terzijde te staan. Ik weet en vertrouw 
erop, dat rknier bij altijd op u steun kan rekenen.

Alle.goeds voor u en de uwen.

delijke groeten,et vri
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