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Geachte heer I mevrouw,

Op 2 juni zijn de gemeentelijke openluchtzwembaden opengesteld voor doelgroepen, 
op deze openstelling zijn de door de overheid vastgestelde Corona maatregelen van 
toepassing. In dat kader hebt u op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde 
voor de vergaderingen van de gemeenteraad , schriftelijk vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

Kan het college aangeven wie het laatste woord heeft in de extra regelgeving vanuit
de corona crisis?
De voorzitter Veiligheidsregio Midden en West-Brabant stelt de regionale 
noodverordening op. Als gemeente zorgen wij er voor dat de regels uit de 
noodverordening worden nageleefd. Lokaal te nemen besluiten worden gedaan door 
het Kernteam waar burgemeester Van den Belt voorzitter van is.

Kan het college aangeven of de regels die worden opgedragen aan onze twee
zwembaden in lijn zijn met de landelijke regelgeving en wat de norm is?
De regels die worden opgedragen aan onze twee zwembaden zijn in lijn met de 
landelijke regelgeving. Daarnaast houden wij ons aan de richtlijnen die zijn 
uitgegeven vanuit de zwembadbranche en de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Als er verzwaring is op deze landelijke regelgeving kan het college dan aangeven
waarom dit is en vanuit welke organisatie dit komt?
Het kabinet kan besluiten om eventuele verzwaring van deze maatregel in te voeren. 
Dit zal naar aanleiding zijn van adviezen van het Outbreak Management Team van het 
R.I.V.M.

Kan het college aangeven wat de financiële gevolgen zijn voor de baden en voor de
gemeente Steenbergen?
Op dit moment is nog niet te zeggen wat de financiële consequenties zijn voor de 
zwembaden en voor de Gemeente. Pas in de loop van de komende maanden kan een 
inschatting worden gemaakt van de financiële consequenties.
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Kan het college aangeven hoe de communicatie loopt tussen de overheden, de
zwembaden, de gemeente en de bevolking?
De communicatie over de Corona crisis verloopt van de Rijksoverheid via 
berichtgeving op de officiële website van de Rijksoverheid en het R.I.V.M. en de 
G.G.D. 's. Regionale communicatie verloopt via de website van de 
Veiligheidsregio's. De communicatie tussen de gemeente en de gemeentelijke 
zwembaden loopt via de interne communicatie. De communicatie tussen de 
gemeente en de bevolking loopt via de gemeentelijke website, media en de sociale 
media.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Śteenbergi 
De loco-secretaris, De burgemeś

tfH.C. de Korte, MCM
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