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SVUSD,

Beste heer Van der Kallen en heer Mulder,
Op 21 juli stuurde u ons een brief. In deze briefstelt u ons vragen over de COVID-19 crisis. In deze brief willen we
antwoord geven op uw vragen.
Vraag 1: Is het mogelijk om een plan van aanpak voor het najaar op te stellen, samen met de horeca ondernemers om
ons voor te bereiden op de tweede golf?
Antwoord: De uitbreiding van de terrassen is in gezamenlijkheid met de ondernemers opgepakt en steeds tussentijds
geëvalueerd met de ondernemers. Op deze manier zal ook met de ondernemers gesproken worden over de
mogelijkheden van winterterrassen. In het overleg van 27 juli 2020 is dit reeds kenbaar gemaakt bij de ondernemers. In
dit overleg zijn verschillende scenario's besproken die nadien worden uitgewerkt door de gemeente. Het onderwerp
winterterrassen wordt meegenomen in de evaluatie van de huidige terrassenplaatsing. Bij de gesprekken die zijn gevoerd
is ook de Koninklijke Horeca Nederland nadrukkelijk betrokken.
Vraag 2: Is het college geneigd om een oproep te doen aan de burgers van Bergen op Zoom om hun onbekende, maar
misschien wel goede ideeën die kunnen bijdragen aan beperken van de gevolgen van het virus in te sturen naar een
daar speciaal opgezet forum?
Antwoord: Wij willen dit faciliteren door te communiceren dat het emailadres van veiliqheid@berqenopzoom.nl ingezet
wordt voor ideeën over de beperking van het COVID-19 virus. Overigens zijn er al reeds tips en ideeën binnengekomen
van inwoners naar aanleiding van twee impactmetingen die zijn uitgezet bij het burgerpanel en op Facebook. Deze tips
en ideeën zijn besproken en een aantal zijn doorgevoerd in onze reguliere werkprocessen.
Qua verwachtingenmanagement is het wel belangrijk om mee te geven dat deze ideeën worden meegenomen als
suggesties voor het crisisteam. Er komt geen actieve terugkoppeling richting ons als college of de gemeenteraad, gelet
op de capaciteit die dit kost en waar we spaarzaam mee om moeten gaan, rekening houdend met de COVID-19 crisis en
het Focusakkoord.
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Evaluatie COVID-19

Halverwege september is de evaluatie COVID-19 afgerond en wordt deze gepresenteerd aan de raad. Tijdens deze
avond staan we ook nadrukkelijk stil bij onze rol voor een mogeiijke tweede golf.
We hopen dat de beantwoording voldoet aan uw verwachtingen. Heeft u toch nog vragen? Stel ze dan gerust. U kunt
terecht bij Martijn Hinsen, clustermanager Veiligheid, toezichten Handhaving en Publieksdiensten, via +140164.
Met vriendelijke groet,
Namens het college,

Dhr. P. van der Velden
Locoburgemeester

