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D66 gemeente Steenbergen 
Fractievoorzitter dhr Tim Huisman

Steenbergen, 8 april 2021

onderwerp ; ex. Art. 40 vragen RvO inzake; Terrassen:
niet als probleem maar als oplossing

Geachte heer Huisman,

Graag reageren wij hierbij op de vragen zoals u die op 5 april jl. heeft ingediend 
over de groeiende problematiek voor de horecasector en het - uit het oogpunt 
van de volksgezondheid en handhaving - weer verantwoord openstellen van 
terrassen, in de strijd tegen de economische en de sociaalmaatschappelijke 
gevolgen van de coronacrisis.

Het college kan zich uw vragen goed voorstellen en deelt uw zorgen. Vandaar ook 
dat wij de verantwoordelijkheid voelen om u zo snel mogelijk te informeren.

Het zal u als betrokken volksvertegenwoordiger niet ontgaan zijn dat de 
burgemeester uw raad, in zijn tweewekelijkse raadsmededelingen over de 
coronacrisis, meermaals heeft meegenomen in de spagaat die hij als 
burgemeester voortdurend ervaart.

Als bevoegd gezag is het zijn taak en verantwoordelijkheid om toe te zien op de 
naleving van de voorschriften uit de tijdelijke Covid-wet, bedoeld om de verdere 
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Als burgervader 
maakt hij zich anderzijds, net als u, ernstig zorgen over de economische en de 
maatschappelijke problemen die hieruit onmiskenbaar voortvloeien.

In onze beleving zijn we - voor het bereiken en/of het behouden van de 
noodzakelijke balans en betrokkenheid in onze samenleving - gebaat bij 
aangepaste maatregelen, waardoor onze horecaondernemers meer gelegenheid 
krijgen om de economische crisis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd zou hiermee 
meer ruimte kunnen ontstaan voor onze inwoners, zodat ook zij weer een beter 
perspectief krijgen.

Zoals u hebt kunnen lezen in de door u aangehaalde brief van ons college aan de 
minister-president en de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West- 
Brabant, hebben wij toen al onze bereidheid getoond om mee te werken aan een
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eventuele "pilot" m.b.t. de verdergaande openstelling van winkels en 
horecagelegenheden.

De voorzitter van onze Veiligheidsregio, de heer Theo Weterings, heeft in een 
reactie op voornoemde brief laten weten deze problematiek onder de aandacht te 
zullen brengen in het overleg van de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's in ons 
land met de minister van Veiligheid en Justitie.

Dit brengt ons bij de door u gestelde vragen.

1. Ziet u net als ons ook grote risico's op het vlak van druktes, handhaving en 
besmettingen richting meivakantie, Hemelvaartsweekend, het mooiere 
weer en de zomertijd?

Hoewel zich in onze gemeente gelukkig nog geen druktes noch problemen 
hebben voorgedaan zoals we die van de afgelopen weken kennen uit grote(re) 
steden, is de kans aannemelijk dat de combinatie van de zomertijd, vrije 
dagen/vakantieperiodes en gunstige(re) weersomstandigheden er ook hier toe 
kan gaan leiden dat mensen in toenemende mate de openbare ruimte zullen 
opzoeken om te ontspannen. Als gevolg daarvan groeit in dat geval ook het risico 
op besmettingen, alsmede de druk op het handhaven van de Covid-wet.

2. Ziet u met ons - en de horeca - dat de openstelling van terrassen juist een 
deel van de oplossing hiervoor kan zijn in plaats van een deel van het 
probleem?

De burgemeester is het eens met zijn collega Paul Depla van de gemeente Breda 
om de horeca als partner mee te nemen in de route naar het "unlocken" van onze 
samenleving. Door samen de regie te voeren, moet het mogelijk zijn om de regels 
goed onder controle te houden en verdere besmettingen te voorkomen. Daarbij 
zijn wij van mening dat het blijven inzetten van handhaving alleen niet de 
oplossing is.

3. Bent u bereid om - eventueel samen met andere burgemeesters uit regio 
West-Brabant - op zeer korte termijn een sterk signaal richting het Rijk af 
te geven om nog eens goed naar deze overwegingen te kijken?

Zoals hierboven geschetst hebben wij de afgelopen tijd meermaals de aandacht 
op de betreffende problematiek gevestigd bij zowel de regering als de 
Veiligheidsregio(s).

Op woensdag 7 april is er bovendien weer een vergadering geweest van de 
burgemeesters in onze Veiligheidsregio, waarbij onze burgemeester dit 
onderwerp wederom op de agenda heeft gezet, met de bedoeling dit regio
breed op te pakken en een eensluidend standpunt in te nemen.

Hierbij gaf de voorzitter van de Veiligheidsregio aan dat afgelopen maandag, 5 
april, in het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio's 
met de minister van Veiligheid en Justitie is gesproken over een "heropenings- 
plan", waarbij - mits het aantal besmettingen minder hard stijgt - de huidige
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maatregelen in de komende maanden kunnen worden afgeschaald. Het 
openstellen van horecaterrassen wordt hierbij ter overweging meegenomen.
Bij het afschalen worden de volgende richtlijnen gehanteerd: "buiten gaat voor 
binnen", "jong gaat voor oud" en "klein gaat voor groot".

Zoals te doen gebruikelijk zal over dit alles eerst nog een "Catshuisoverleg" 
moeten plaatsvinden. Naar verwachting wordt hieromtrent meer duidelijkheid 
tijdens de eerstvolgende persconferentie - op 13 april a.s. - van de minister
president en de minister van Volksgezondheid.

Wij hopen en vertrouwen erop u met deze beantwoording afdoende te hebben 
geïnformeerd.

Hoogachtend,

ijle burgemeester,de secretaris,

en Belt, MBA

burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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