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Geachte dames en heren,

Het coronavirus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, brak in december 2Ot9 uit in China. Na

een toename van het aantal besmettingen in Europa, werd op 27 februari2020 de eerste
besmetting in Nederland (Tilburg) vastgesteld. Vanaf dat moment is regionaal opgeschaald en
werken we in de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant in de crisisstructuur (GRIP 4).
We richten ons met al onze partners op het helpen van onze getroffen inwoners en op het
indammen van het virus. ln deze brief leest u de stand van zaken en herhalen we het
handelingsperspectief van het RIVM.

Opschaling
De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding en komt frequent samen met een regionaal
beleidsteam (RBT). Op het moment dat er in de gemeente een coronabesmetting is, dan sluit de
betreffende burgemeesteraan in het RBT. ln het RBTzíjn bestuurdersvan de betrokken
gemeenten, de officier van justitie en medewerkers van de hulpdiensten en betrokken
organisaties vertegenwoordigd. Het RBT zet de grote lijnen uit en neemt beslissingen voor de
preventie en bestrijding van het virus.

Onze gemeente
De gemeente Roosendaal bereidt zich voor op het coronavirus. Dit betekent dat er intern een
kernbeleidsteam bij elkaar komt en dat er deels wordt gewerkt vanuit de crisisorganisatie. Dit
team volgt actief de informatie vanuit het RIVM en de Veiligheidsregio MWB. De schakels met de

GGD West-Brabant en de Veiligheidsregio zijn hierin belangrijk om zorg te dragen voor een

eenduidige aanpak. Daarnaast heeft de gemeente Roosendaal een continuiteitsplan opgesteld,
met als doel de voor inwoner en samenleving meest essentiële dienstverlening in stand te
kunnen houden, ondanks de mogelijke gevolgen van de crisis. ln dit continuiteitsplan hebben we
de kritische processen beschreven en is er een analyse gemaakt van de kwetsbaarheden en

knelpunten door personeelsuitval, afhankelijkheden van derden en andere tekorten tijdens een
pandemíe, zoals in dit geval het coronavirus. Vanaf heden is er in afstemming met de regio
gemeenten door het college besloten dat alle bijeenkomsten waar bestuurders en medewerkers
met externen betrokken zijn tot nader order worden geannuleerd/ aangehouden.

lnformatie
De communicatie richting inwoners verloopt via de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
De gemeente deelt de berichtgeving via de gemeentelijke website en/of sociale media. De GGD

heeft een speciaal nummer beschikbaar gesteld waar bezorgde mensen hun vragen aan het team
lnfectieziekten kunnen stellen. Medewerkers intern zijn geinformeerd om het
handelingsperspectief van het RIVM te volgen, ook hier zijn contactfunctionarissen voor vragen
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van (bezorgde) medewerkers. Landelijk is er bij het RIVM een publieksinformatienummer
opengesteld.
lnwoners en bezoekers van onze stad en dorpen kunnen alle informatie over het coronavirus
vinden op onze website: www.roosendaal.nl.

Handelingsperspectief RIVM
Het RIVM heeft voor inwoners van Brabant per 9 maart 20:00 uur een verscherpt
handelingsperspectief afgegeven. Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant
bij verkoudheid, of bij hoesten of bij koorts hun sociale contacten te beperken. Dat betekent
thuisblijven, niet op bezoek gaan bij anderen of naar plekken gaan waar veel mensen
samenkomen. Aan werkgevers wordt hier nu de oproep aan toegevoegd om waar dit
redelijkerwijs mogelijk is, het mogelijk te maken dat inwoners van Noord Brabant thuis werken.
Ook wordt er gevraagd om te bekijken of werktijden gespreid kunnen. Die aanvullende
maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting. Voor de gemeente
Roosendaal betekent dit dat medewerkers al in de gelegenheid zijn om thuis te werken. Om na te
gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, startte het RIVM 7
maart jl. met steekproeven waarbij getest werd op het nieuwe coronavirus.

Verder blijven de reeds eerder afgegeven maatregelen om de verspreiding van virussen en griep
te voorkomen van kracht. Dit zijn:

. Was uw handen regelmatig
o Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog
. Gebruik papieren zakdoekjes

Wij volgen inmiddels ook de recente oproep om geen handen te schudden. Deze maatregelen
gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen.

Tot slot
De adviezen die zijn uitgebracht zijn niet zonder betekenis. De pogingen om het coronavirus in te
dammen nemen we serieus, maar laten we ook vooral de rust bewaren. lk reken daarbij ook op
uw medewerking, mede vanuit uw verantwoordelijkheid als raadslid.
Wordt u door inwoners bevraagd? Dan kunt u deze perspectieven natuurlijk te allen tijde delen.
Uiteraard bericht ik u wanneer daar weer aanleiding voor is.

Hoogachtend,
Burge ders van Roosendaal,
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