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Onderwerp
Coronacrisis

Steenbergen; 30 november 2021
Beste (burger)raadsleden,
Ruim een halfjaar was er gelukkig geen dringende aanleiding om u, middels een
raadsbrief als deze, te informeren over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Helaas zijn we ondertussen echter weer in een zorgwekkende situatie terechtgekomen,
die tot relatief kort geleden niet echt werd voorzien.
Naarmate de besmettingscijfers (sterk) begonnen op te lopen en de "vierde golf"
onafwendbaar bleek, werden de teugels langzaam maar zeker weer verder
aangetrokken. Medio november resulteerde dit in de oproep - met bijbehorende
maatregelen - om het virus met een "korte klap" een "langdurige dreun" te verkopen.
Al vrij gauw bleek dit niet toereikend te zijn en moesten de perspectieven alweer worden
bijgesteld, om te voorkomen dat de ziekenhuizen in "code zwart" terechtkomen, met alle
problematische gevolgen van dien voor zowel de reguliere zorg als de zorg aan Covidpatiënten.
Afgelopen vrijdag kondigden Rutte en De Jonge daarom een zogenoemde
avondlockdown af, waarmee het de komende weken hopelijk wél lukt om het aantal
contacten ver genoeg terug te dringen, teneinde het aantal besmettingen zodanig te
reduceren dat nog verdergaande maatregelen ons bespaard blijven. De "coronamoeheid" die we allemaal ervaren ten spijt, moeten we blijven proberen elkaar te
steunen bij het naleven van de (basis)regels. Het ter discussie stellen daarvan, brengt
ons niets.
Gelet op het bovenstaande, is het ambtelijke coronakernteam van onze gemeente sinds
twee weken weer operationeel. Op bestuurlijk niveau zijn er regelmatig overleggen
binnen de Veiligheidsregio en vindt ook afstemming plaats binnen het district.
Onveranderd staat "corona" als vast punt op de agenda van onze wekelijkse
collegevergaderingen, waarbij alle beleidsterreinen aan de orde komen.
Het college ziet thans geen noodzaak om op te schalen naar een bestuurlijke
crisisstructuur binnen onze gemeente, aangezien er meer sprake is van een nieuwe fase
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dan van een nieuwe crisis. Deze nieuwe fase vraagt beslist om alertheid, maar ook om
acceptatie van én anticipatie op het feit dat we ons leven vooralsnog zullen moeten
blijven aanpassen op het coronavirus, dat hardnekkiger en onvoorspelbaarder blijkt te
zijn dan we ooit hadden kunnen bevroeden.
Waar nodig wordt uiteraard z.s.m. actie ondernomen om de nadelige gevolgen van de
coronacrisis voor onze gemeenschap zoveel als mogelijk te beperken, in lijn met de wijze
waarop we dat nu al 21 maanden doen.
Zorg

In onze gemeente zijn sinds de uitbraak van de coronapandemie in ons land 3.319
inwoners positief getest (geweest). Gelukkig zijn hier doorgaans weinig
ziekenhuisopnames bij. Niettemin is het voor de medewerkers van Bravis ziekenhuis in
onze regio ook weer alle hens aan dek. Van het ziekenhuisbestuur heb ik onlangs
vernomen dat het Bravis, over het algemeen, wel goed lukt om het evenwicht te
bewaren tussen de Covid- en de non-Covid zorg. En dat is wat mij betreft een
compliment waard.
Tegelijkertijd is in de ziekenhuizen een begin gemaakt met de "boosterprik" voor zowel
het eigen personeel als medewerkers van zorginstellingen in de regio. Ook bij
TanteLouise doet men er alles aan, zo heeft de directie laten weten, om met behulp van
deze "boosterprik" de situatie weer onder controle te krijgen. In de verpleeghuizen, ook
in onze gemeente, stak in de eerste helft van november het coronavirus opnieuw de kop
op. Met minder ernstige gevolgen dan eerst, dankzij de vele gevaccineerde bewoners en
personeelsleden. Wat niet wegneemt dat de langdurige crisis in alle opzichten z'n tol
eist.
Onderwijs

Ondanks de stijgende besmettingscijfers onder kinderen en jongeren heeft de regering
besloten de scholen open te houden, ter voorkoming van leerachterstanden, maar ook
in het belang van de sociale structuur die de jeugd zo hard nodig heeft. Temeer nu het
verenigingsleven in de avonduren voorlopig juist weer stil komt te liggen. Ook de
scholen in onze gemeente kampen onvermijdelijk met besmettingen onder leerlingen
en medewerkers en proberen daar, zo goed en zo kwaad als het gaat, mee om te gaan.
Economie

Met name de horeca ziet zich door de avondlockdown voor de zoveelste uitdaging
gesteld. Het blijft bewonderenswaardig hoe onze horeca-ondernemers, ondanks de
kritiek die vanuit deze sector klinkt op het regeringsbeleid, telkens weer de rug rechten
en de schouders eronder zetten om deze voortdurende crisis te doorstaan.
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Naast de zorg voor de toekomst van de betreffende ondernemers, blijft het behoud van
de leefbaarheid in onze kernen hierbij een belangrijk aandachtspunt. Menig
horecagelegenheid vervult immers een cruciale rol in het sociaal-maatschappelijke leven
van onze kernen. Vanuit dat oogpunt is er de afgelopen tijd gewerkt aan een lokaal
horeca-herstelplan, dat inmiddels door de portefeuillehouder is besproken met het
bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenbergen en vastgesteld door het
college. Dit horeca-herstelplan zal dan ook spoedig worden ondertekend door beide
partijen.
Evenementen

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, zijn er met ingang van begin november helaas
alweer veel fysieke evenementen afgeblazen, waaronder de 11/11 -vieringen in Kruisland
en Nieuw-Vossemeer. Op uiteenlopende manieren kon de intocht van Sinterklaas in al
onze kernen nog wel worden gevierd. Dit gold helaas niet voor de geplande aftrap van
het Jubileumjaar tijdens "Verenigd 8* Verenigd" op 20 november jl„ die in goed overleg
tussen Volharding Steenbergen en onze gemeente als mede-organisator is verzet naar
19 maart 2022.
Alle organisaties verdienen wat mij betreft een grote pluim voor de alternatieven die zij
binnen de geldende coronavoorschriften hebben bedacht, maar ook voor de vaak zware
beslissingen die genomen zijn om evenementen (niet zelden voor de tweede keer) te
annuleren ofte verplaatsen. Hieruit spreekt wederom de grote maatschappelijke
betrokkenheid en het sterkte verantwoordelijkheidsgevoel van velen.
Veiligheid

De combinatie van nieuwe maatregelen en het afkondigen van een vuurwerkverbod
door de Rijksoverheid, heeft de voorbije weken helaas tot ernstige ongeregeldheden
geleid in meerdere grote steden van ons land, met dicht bij huis opnieuw de nodige
problemen in buurgemeente Roosendaal.
Hoewel het voornamelijk "notoire relschoppers" lijken te zijn die deze ellende
veroorzaken, valt een lichte ontvlambaarheid van de samenleving in het algemeen
moeilijk te ontkennen. En die noopt ons allen tot waakzaamheid.
Zoals we dat tot nu toe steeds hebben gedaan om onrust in onze lokale gemeenschap te
voorkomen, investeren we ook nu weer aan de voorkant in toezicht en handhaving, in
de breedste zin. Wat onder meer betekent dat we voorlichting geven inzake het
vuurwerkverbod aan de leerlingen in de groepen 8 van onze basisscholen. Ook blijven
we met zoveel toezichthouders en handhavers als mogelijk - of noodzakelijk - zichtbaar
én aanspreekbaar voor iedereen. En bereiden we ons terdege voor op de periode
rondom de aanstaande jaarwisseling.

3

RD2100282

Communicatie

Aansluitend hierop zetten we de verschillende communicatiemiddelen die ons ter
beschikking staan in - zoals social media en de infopagina in de krant - om onze
inwoners adequaat te informeren en zodoende te helpen om ook deze nieuwe fase van
de coronacrisis samen het hoofd te bieden.
Betrokken

Het is vandaag op de kop af 6 jaar geleden dat ik werd geïnstalleerd als burgemeester
van onze mooie gemeente. Komende donderdag zal - op voordracht van uw raad - de
Commissaris van de Koning mijn tweede ambtstermijn officieel bekrachtigen.
Met dank voor het in mij gestelde vertrouwen, en de eerder aangehaalde betrokkenheid
van onze gemeenschap, spreek ik de hoop uit dat ons in de járen die voor ons liggen
zoveel mogelijk gevrijwaard mogen blijven van tegenspoed bespaard, zodat we ons
boven alles kunnen concentreren op de ambities die we voor onze samenleving
nastreven.
Daarop vertrouwend, wens ik u en de uwen alle goeds.
Met vriéndelijk^ groeten,
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