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Leden van de Raad

onderwerp Coronacrisis

Steenbergen, 9 april 2020

Geachte (burger)raadsleden,

Graag begin ik deze raadsbrief nogmaals met de woorden, die ik vorige week 
donderdag heb uitgesproken bij aanvang van de raadsvergadering, waar u 
veiligheidshalve niet allemaal bij aanwezig kon zijn:

Op 20 maart jl sprak onze honing tot ons met de woorden: “2020 wordt een jaar dat ieder 
van ons zich een leven lang zal herinneren. ” Ik denk dat hij gelijk krijgt!

Het maakbare leven, in ons vrij en welvarend land normaal het hoogste ideaal, is in enkele 
weken tijd een niet te vergeten achterhaalde werkelijkheid gebleken. Het zijn bijzondere 
tijden, waarin het Corona virus ons dagelijks leven en onze bewegingsvrijheid inmiddels 

stevig beïnvloedt. De toekomst is ons even ontglipt.

Nog maar een maand geleden leek het coronavirus nog ver weg. De oordeelvormende 
vergaderingen hadden net plaatsgevonden en die vrijdag was de eerste voorronde van het 

scholendebat met de basisscholen. Een week daarna werd alles anders.
Inmiddels lijken we ons aan te passen aan de maatregelen die door het kabinet zijn

De straten zijn leeg, evenementen afgelast en winkels hebben hun bezoekersbeleid 
aangepast. Ook hier, in het hart van de lokale democratie, zijn de gevolgen merkbaar.

Er worden boeken geschreven en films gemaakt, maar een film zoals deze heb ik nog niet 
gezien. Al zou er zo 'n film zijn, dan zou het een siencefiction-film moeten zijn, waarvan de

aftiteling helaas nog niet in zicht is!

Als deze aftiteling uiteindelijk komt, zullen we allemaal een rol hebben gespeeld.
De een verdiend hierbij de waardering door de stap die ze vooruit hebben gezet, zoals onze 

zorgmedewerkers, nooddiensten, vakkenvullers en ambtenaren etc.
De andere verdient het respect omdat ze soms noodgedwongen een bijdrage hebben

Geachte raadsleden, griffier, collegeleden en beste kijkers!

genomen.

geleverd om het virus in te dammen door een stap terug te doen.

BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.
Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
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Vandaag wil ik graag mijn grote waardering uitspreken aan U allen als raad\ griffie en 
wethouders. Want, hoewel vrijwel alle activiteiten en vergaderingen van de raad zijn 

afgelast of verplaatst, blijft U uw werk doen voor de Steenbergse gemeenschap.

Ook U zet een stap vooruit om daarmee uw volksvertegenwoordigende taak op geheel 
eigen wijze te blijven uitvoeren in onze strijd tegen de gevolgen van dit coronavirus.

SAMEN STAAN WE STERK!
Dank u wel!

Het was een bijzondere raadsvergadering, zowel door de aangepaste 
samenstelling als door het unanieme besluit dat na een goed debat is 
genomen. Op het beschikbaar stellen van een gemeentelijk steunfonds van 1 
miljoen euro mogen we trots zijn, temeer als je dit bedrag afzet tegen de 
steunmaatregelen van andere, niet zelden veel grotere gemeenten. Met 1 
miljoen euro kunnen we serieus aan de slag om onze inwoners, ondernemers 
en culturele organisaties te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden.

Voorschotten
Dankzij ons steunfonds, kunnen we onder meer de TOGS-regeling 
(Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19) van C 4.000,- 
voorschieten aan ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, maar niet 
kunnen wachten op de uitkering door het Rijk.
Om over dit voorschot te kunnen beschikken, wordt onder bepaalde 
voorwaarden een soort leenovereenkomst gesloten. Ondernemers en hun 
belangenorganisaties zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

Ondersteuning nieuwsvoorziening
In navolging van het steunfonds, heeft het college dinsdag besloten om 
vooralsnog t/m de eerste week van mei extra pagina's af te nemen bij de 
Steenbergse Bode en de Steenbergse Courant. Enerzijds om zoveel mogelijk 
inwoners en vooral ook de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving 
te bereiken met informatie over de coronacrisis en ander gemeentelijk 
nieuws. Anderzijds om een podium te bieden aan lokale initiatieven t.b.v. de 
coronacrisis én aan het lokale bedrijfsleven, zodat zij hun klanten kunnen 
blijven bereiken.

Tegelijkertijd worden hiermee voornoemde kranten ondersteunt, die lijden 
onder sterk verminderde advertentie-inkomsten. Dankzij deze samenwerking 
kunnen de huis aan huis-edities blijven verschijnen en blijven we voorzien in 
de informatiebehoefte bij onze inwoners en ondernemers.
Dit alles in het belang van de leefbaarheid in heel onze gemeente, uiteraard 
zonder in het gedrang te komen met de noodzakelijke onafhankelijkheid van 
de media.

"Zorg goed voor elkaar, we denken aan jullie"
Deze boodschap hebben we laten afdrukken op de vaas van de bloemstukken,
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die deze week zijn bezorgd bij alle zorginstellingen in onze gemeenschap. Een 
geste die ik mede namens het college en de raad heb gedaan, om zowel de 
medewerkers van deze instellingen als de bewoners een hart onder de riem te 
steken. Zij krijgen het extra zwaar voor de kiezen tijdens deze crisis. Het 
gebaar is bijzonder op prijs gesteld, zo horen we terug, en bij het bezorgen 
werd vanuit de instellingen ook veel waardering uitgesproken voor de wijze 
waarop zij vanuit de gemeente zijn benaderd en geholpen.

Dilemma's
Afgelopen zondag heb ik ook nog een bezoek gebracht aan SDW Aan de 
Zuidwal, waar op initiatief van deze organisatie in de tuin van deze locatie een 
optreden werd verzorgd voor de bewoners en de medewerkers, die dit vanaf 
de balkons konden volgen. Een prachtig initiatief, waarbij keurig aan de regels 
werd voldaan, totdat ervan buitenaf te veel belangstelling ontstond. In goed 
overleg met SDW hebben we daarom moeten besluiten het optreden 
vroegtijdig af te blazen. Waar ik als burgervader graag mijn empathie wil 
tonen, ben ik anderzijds immers hoofd van de crisisorganisatie en 
eerstverantwoordelijke voor openbare en handhaving.

Gelukkig was hiervoor alle begrip, maar het geeft aan voor welke dilemma's 
we in deze tijd (kunnen) komen te staan. Dat geldt voor ons allemaal. Het is 
steeds zoeken naar de juiste balans tussen wat wel en wat niet kan. Waarbij de 
wereld ook "gewoon" doordraait, met alle persoonlijke en zakelijke kwesties 
die daar bij horen. Denk in dit verband b.v. ook aan ondermijnende 
activiteiten, die onze voortdurende aandacht vereisen.

Veiligheid 8c organisatie

Gelet op de "normalisatie" van de crisis, is het ons inziens verantwoord dat 
zowel het bestuurlijke als het ambtelijke crisisteam nu één in plaats van twee 
keer per week vergaderen. Daarnaast heeft het college haar reguliere rol weer 
opgepakt en ligt de focus op de uitvoering van genomen besluiten.
Het afschalen van de crisisorganisatie betekent pertinent niet dat we het 
onszelf kunnen permitteren om te verzwakken, want de strijd tegen corona is 
nog lang niet gewonnen. Indien actuele ontwikkelingen hierom vragen, zijn we 
in staat om onmiddellijk weer op te schalen.

Milieustraat
Zoals u wellicht heeft vernomen, was het afgelopen zaterdag een drukte van 
belang bij onze milieustraat. Logisch, want het mooie voorjaarsweer nodigt uit 
tot huis- en tuinonderhoud en veel mensen hebben hier op dit moment ook 
meer tijd voor. Laten we vooral blij zijn dat ze met hun afval naar de 
milieustraat komen en dit niet op plaatsen achterlaten waar het niet 
thuishoort.
Problemen hebben zich bovendien niet voorgedaan, zo heb ik zelf vastgesteld. 
Bezoekers stonden netjes in de rij te wachten totdat er op de milieustraat zelf 
weer voldoende ruimte was. De veiligheid van onze medewerkers is ook
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geenszins in het geding geweest. Uiteindelijk is de milieustraat een half uur 
langer open geweest.
We zullen in het vervolg dan ook niet meer oproepen om de milieustraat te 
mijden, maar wel om rekening te houden met wachttijden én het publiek ook 
in dit geval steeds weer te wijzen op de veiligheidsvoorschriften.
Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de 
openstellingstijden van de milieustraat te verruimen, zodat er een betere 
spreiding ontstaat.

Toezicht en handhaving
Vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is het risico onderstreept 
dat mensen lakser worden nu de maatregelen langer gaan duren. Onze eigen 
toezichthouders en handhavers constateren vooral nog veel jeugd op straat, 
die zij aanspreken op wat wel en niet mag. Handhaven blijft het middel, geen 
doel op zich. Wanneer het zichtbaar zijn, het gesprek aangaan en zelfs 
waarschuwen niet blijkt te werken, volgt een boete.

Tijdens het komende Paasweekeinde wordt verder opgeschaald, om probleem 
zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig snel en adequaat op te kunnen 
treden. Hiertoe zetten we m.i.v. dit weekeinde voor het eerst ook zelf een boot 
in, t.b.v. toezicht en handhaving op het water. Het mooie lenteweer heeft 
immers een sterke aantrekkingskracht op het gebied van waterrecreatie. 
Vanuit de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en het waterschap 
worden, ter ondersteuning, regionale mobiele teams ingezet.

Zorg, onderwijs en leefbaarheid

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar lichte dalingen in het aantal IC- 
opnames en sterfgevallen geven aanleiding tot voorzichtig optimisme. De 
"dagkoersen" geven echter nog geen garanties en van groot belang blijft het 
naleven van alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

In onze gemeente zijn tot nu toe 32 inwoners positief getest (geweest) op het 
coronavirus, helaas zijn vijf van hen overleden.

Ik heb deze week nog telefonisch contact gehad met de eerste officieel 
bekende patiënt in onze gemeente, die na een zware periode voor heel het 
gezin gelukkig weer genezen is.

Vanuit het primair en het voortgezet onderwijs in onze gemeente zijn gelukkig 
geen knelpunten bekend. De verantwoordelijk portefeuillehouder heeft en 
houdt de vinger nadrukkelijk aan de pols, zowel lokaal als Brabantse Wal- 
breed.
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Op initiatief van onze sportcoaches, is afgelopen weekend een filmpje online 
geplaatst, waarmee met name onze jongeren worden opgeroepen om zich 
aan de "coronaregels" te houden.

Ons team van jeugd- en jongerenwerkers is weer bijna compleet zichtbaar 
aanwezig op straat.

De GGD heeft gevraagd of gemeenten medisch personeel in dienst hebben 
dat uitgeleend kunnen worden aan deze gezondheidsdienst. Geïnventariseerd 
wordt welke mogelijkheden hiervoor bestaan binnen onze organisatie.

Zwembaden
Volgens de geldende maatregelen is het op dit moment niet toegestaan om 
onze gemeentelijke zwembaden te openen. Wanneer hiervoor weer 
toestemming komt, is een periode van 3 weken nodig om de zwembaden op 
te starten. Opstarten zonder te weten wanneer de zwembaden open mogen is 
financieel gezien niet verantwoord. Wenselijk is dat er bij openstelling sprake 
kan zijn van een normale bedrijfsvoering, zonder beperkende maatregelen. 
Het publiek wordt binnen afzienbare tijd geïnformeerd over deze stand van 
zaken.

Evenementen
Zoals vorige week gemeld, zijn we bezig met een inventarisatie onder de 
organisaties van Koningsdag in onze gemeente, om te bekijken op welke 
alternatieve manieren - uiteraard binnen de geldende regels - toch een 
speciaal (oranje) tintje kan worden gegeven aan deze bijzondere dag. Meer 
informatie hierover volgt z.s.m. en dit geldt ook voor Dodenherdenking op 4 
mei. Het mag duidelijk zijn dat dit sowieso geen openbaar toegankelijke 
publieksevenementen worden.

In goed overleg heeft de Stichting Veteranen Steenbergen (VeSt) inmiddels 
besloten de Veteranendag van 5 juni a.s. uit te stellen naar volgend jaar.

Over het al dan niet doorgaan van de Vuelta, dus ook over de doorkomst van 
de Ronde van Spanje in onze gemeente op zondag 16 augustus, is tot op 
heden nog niets bekend.

Economie

In overleggen met bestuurders van lokale ondernemersverenigingen, hebben 
de verantwoordelijk portefeuillehouder en ik onze grote waardering 
uitgesproken voor de inzet van deze organisaties. Met name voor de 
bestuursleden geldt immers dat zij hun collega's helpen, terwijl zij zelf ook de 
nodige zorgen hebben m.b.t. hun bedrijfsvoering. Waar enerzijds 
onvermijdelijk zware omzetverliezen worden geleden, blijkt anderzijds dat de
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consument in toenemende mate bereid is lokaal inkopen te doen. 
Ondernemers hopen dat dit ook straks, in betere tijden, zo blijft.

Vanuit de gemeente zijn we van harte bereid ondernemers op uiteenlopende 
manieren te helpen en te faciliteren, zodat zij t.b.v. hun klanten aan de 
veiligheidsvoorschriften kunnen voldoen. Uiteindelijk zijn de ondernemers 
hiervoor wel zelf verantwoordelijk, wanneer zij de regels niet respecteren 
riskeren zij een boete.
Ons streven is en blijft dat we er alles aan doen - binnen onze mogelijkheden 
- om te voorkomen dat lokale ondernemers het niet redden als gevolg van de 
coronacrisis. Dit doen we niet alleen in het belang van deze bedrijven zelf, 
maar nadrukkelijk ook in het belang van de leefbaarheid in al onze kernen.

Menselijke fout
Vanuit het kernteam heb ik vandaag vernomen dat er over genoemde 
voorschotregeling afgelopen dinsdag een mail verzonden naar alle 
ondernemers die bij onze gemeente hadden aangeklopt om hulp. Helaas is 
deze mail in cc naar al deze ondernemers gestuurd.
Een menselijke fout, die je nooit kunt uitsluiten, zeker niet in crisistijd met alle 
extra drukte van dien. Per brief zijn vervolgens excuses gemaakt aan de 
betrokken ondernemers, hierop is - naar ik heb begrepen - begripvol 
gereageerd. De gemaakte vergissing is uit privacy-oogpunt ook gemeld bij de 
daartoe bevoegde autoriteiten. In het kernteam is mij gevraagd u hierover in 
deze raadsbrief te informeren.

Terugkomend op de heersende drukte op Economische Zaken, kan ik u 
namens de portefeuillehouder melden dat er inmiddels extra ambtelijke 
ondersteuning beschikbaar is op deze afdeling. Daarnaast wordt nadrukkelijk 
gezocht naar meer verbinding tussen de gemeente, de centrummanager en 
onze lokale ondernemers.

Communicatie

Er is sprake van een sterke groei van het aantal volgers van onze social media, 
Facebook en Instagram. Zodoende ontstaat er ook een steeds beter beeld van 
wat er in onze samenleving speelt. We reageren zo snel en zo adequaat 
mogelijk op reacties en vragen die online worden geplaatst.

In aanloop naar het Paasweekeinde wordt vooral ingezet op het adagium "blijf 
thuis", met als onderliggende boodschap dat we met z'n allen hartstikke goed 
bezig zijn in de strijd tegen corona, maar dat het van levensbelang is om je aan 
de regels te blijven houden.
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Tijd voor elkaar
Mijn column in de Steenbergse Courant van deze week, heeft als titel 
"Bescheidenheid siert onze helden". Een persoonlijk verhaal, dat tegelijkertijd 
van toepassing is op alle hulpverleners in onze samenleving. De mensen die 
niet alleen nu, maar áltijd paraat staan voor ons welzijn en daarom geen 
helden genoemd willen worden.

Maar dat zijn ze naar mijn mening wel. Laten we daar nogmaals bij stil staan 
tijdens de Paasdagen, die ongetwijfeld anders zullen verlopen dan we tot voor 
kort hadden verwacht. Het biedt ons, hopelijk, echter ook de gelegenheid om 
even tot rust te komen en onze aandacht - binnen de beperkingen - te 
focussen op onze dierbaren. Ik zal dit zelf ook doen, met dank aan loco- 
burgemeester Baartmans, die tot en met Tweede Paasdag de honneurs voor 
mij waarneemt.

Des te beter kunnen we daarna onze bijdrage aan de maatschappij weer 
oppakkén eríjeveren.

Ik wens u het allerbeste en hoop dat we elkaar zo snel als mogelijk weer 
kunnen ontmoeten.

;emeester,
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