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Kennisnemen van 
De ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

 
Inleiding 
Hierbij informeren wij u over de actuele stand van zaken rondom het coronavirus. 
 

Maatregelen 
Openingsplan samenleving 
Alle huidige maatregelen zijn verlengd tot 28 april. Het kabinet heeft op 13 april het openingsplan 
gepresenteerd. In dit plan staat in vijf stappen omschreven op welke wijze de samenleving de 
komende maanden heropend kan worden. De geplande versoepelingen gaan alleen door als het 
aantal besmettingen stabiel blijft. Andere factoren van invloed zijn de voortgang van het 
vaccinatieprogramma, de fieldlabs en de pilots met testbewijzen. We bereiden ons momenteel in 
samenwerking met de veiligheidsregio voor op de aankomende versoepelingen die eind deze maand 
verwacht worden.  
 
Lokale handhaving 
De coronaregels worden in Goirle goed nageleefd. Wij ontvangen weinig meldingen van eventuele 
misstanden. Wanneer wij meldingen of andere signalen ontvangen, wordt het gesprek aangegaan of 
ter plaatse een controle uitgevoerd. Ook voeren wij steekproefsgewijs controles uit. Het is tot dusver 
niet nodig gebleken om tegen ondernemers handhavend op te treden.  
 
In de openbare ruimte wordt gehandhaafd op de regels m.b.t. de avondklok, de 1,5 meter 
afstandsnorm en het verbod op groepsvorming. Ook deze regels worden in het algemeen goed 
nageleefd. Het aantal opgelegde boetes per week is nog steeds minimaal.  
 
Culinaire wandel-, fiets- en autotochten 
Inwoners zoeken in deze tijd naar dingen om te doen die nog wél mogen binnen de huidige regels en 
gaan bijvoorbeeld wandelen en fietsen. Horecaondernemers spelen in op de behoefte van inwoners 
om er even ‘uit’ te kunnen zijn door het aanbieden van culinaire tochten, waarbij “to go” eten en 
drinken wordt afgehaald. Dit soort activiteiten zijn evenementen en daarom op basis van de huidige 
coronawetgeving verboden. In de praktijk gaan de gemeenten in Nederland hier qua handhaving 
wisselend mee om. Dit zorgt voor onbegrip vanuit de samenleving. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
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Regionaal is besloten dat de gemeenten nog steeds geen toestemming verlenen aan deze 
activiteiten. Wel kunnen gemeenten aan de hand van een toetsingskader een lagere 
handhavingsprioriteit toekennen aan een activiteit, indien verwacht wordt dat de coronaregels goed 
nageleefd kunnen worden.  
 
Voor de gemeente Goirle betekent dit dat wij bij dit soort activiteiten slechts actief handhaven bij 
(verwachte) overtredingen van de coronaregels. U moet dan denken aan ongewenste 
samenkomsten, waarbij het verbod op groepsvorming wordt overtreden en/of de 1,5 meter 
afstandsnorm niet wordt nageleefd. In alle gevallen blijven de initiatiefnemers en deelnemers 
verantwoordelijk voor de naleving van de coronaregels. 
 
Bekeuringen en waarschuwingen 
Tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2021 heeft de politie landelijk 112.975 Covid-gerelateerde 
bekeuringen uitgeschreven en 40.555 waarschuwingen opgelegd. Het grootste deel van de 
bekeuringen betreft bekeuringen vanwege overtreding van de avondklok (71.815, 64% van het 
totaal).  
 
Hieronder treft u het aantal bekeuringen en waarschuwingen aan die de politie respectievelijk heeft 
uitgeschreven of opgelegd  in Goirle in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2021. In de 
bijlage bij deze RIB vindt u het totaaloverzicht van de eenheid Zeeland West Brabant. Hier vindt u 
ook de maand- en weekoverzichten die van toepassing zijn op de gemeente Goirle. 
 

Aantal bekeuringen politie 1-3-2020 t/m 31-03-2021    

Avondklok 39 

Noodverordening 26 

Veilige afstand 23 

Verbod groepsvorming 25 

Mondkapjesplicht in personenvervoer 1 

Totaal 114 

  

Aantal waarschuwingen politie 1-3-2020 t/m 31-03-2021  31 

 
Ook de gemeentelijke bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) hebben in de periode tussen 1 
maart 2020 en 31 maart 2021 bekeuringen uitgeschreven en waarschuwingen opgelegd. Hieronder 
treft u de aantallen voor de gemeente Goirle aan: 
 

Aantal bekeuringen boa 1-3-2020 t/m 31-03-2021    

Avondklok 6  

Noodverordening 0  

Veilige afstand 2  

Verbod groepsvorming 0  

Mondkapjesplicht in personenvervoer 0  

Totaal 8  

  

Aantal waarschuwingen boa 1-3-2020 t/m 31-03-2021  48 
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Economie 
Op 29 april organiseert de gemeente Goirle, samen met Station 88, online een bijeenkomst voor 
onze ondernemers.  Ondernemers worden (zijn?) hiervoor per brief uitgenodigd. Het thema is 
‘ondernemend de crisis door’. 
Daarnaast heeft de gemeente voor 15 tot 20 ondernemers (woonachtig en bedrijf hebbend) binnen 
de gemeente Goirle) een mogelijkheid tot het laten doen van een impactanalyse, bedoeld 
voorondernemers die momenteel in grote problemen zitten. Het betreft een coaching traject 
gedurende twee tot drie maanden. Ondernemers worden daarbij begeleid bij belangrijke 
onderwerpen, zoals financiën (wat is nog mogelijk? waar kan ik nog terecht? hoe ga ik een gesprek 
aan met geldverstrekkers/verhuurders?). Maar het kan ook op andere vlakken zijn. Het doel is ten 
alle tijden bedrijfscontinuïteit tenzij uit de analyse blijkt dat dit echt niet haalbaar is. Op grond van 
gesprekken met de ondernemer bepaalt de gemeente of de ondernemer in aanmerking komt voor 
een impactanalysetraject.  
Tot slot kunnen ondernemers voor de periode van 1 april tot 30 juni 2021 weer een Tozo (tijdelijke 
overbruggingslening zelfstandige ondernemers) -aanvraag doen bij de gemeente waar ze wonen. Dit 
is inmiddels de 4e Tozo regeling en wordt in de volksmond daarom ook wel ‘Tozo4’ genoemd. 
 
Onderwijs en Jeugd 
Vanaf medio april komen er naar verwachting zelftesten binnen het onderwijs beschikbaar. 
De zelftesten worden allereerst ingezet op middelbare scholen voor het risicogericht testen van 
leerlingen en onderwijspersoneel. Zelftesten kunnen een vorm van schijnveiligheid geven. , Als 
gemeente benadrukken we dan ook dat de bestaande maatregelen (zoals afstand houden, handen 
wassen en thuisblijven bij klachten) onverminderd van kracht blijven.. 
 
Activiteiten jongeren in Coronatijd 
In het kader van de wintereditie “Jeugd aan zet” kunnen gemeenten eenmalig rijksgeld ontvangen. 
Vanuit dit project  hebben we een bedrag gekregen om extra activiteiten voor jongeren te 
organiseren. Stichting jong organiseert deze activiteiten voor de gemeente. 
Om jongeren te ondersteunen in deze coronacrisis is er een subsidieronde Perspectief voor de Jeugd 
met MDT (maatschappelijke diensttijd) opgezet. Hier neemt Goirle aan deel. In deze subsidieronde is 
er geld beschikbaar gesteld om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor (en door) jongeren, 
in samenwerking met MDT-organisaties. 
 
Sport  
Het kabinet heeft een vervolg aangekondigd op de TVS regeling (Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties). De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te 
schelden als deze vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt 
kon worden. Het college heeft eerder de huur voor zowel de gemeentelijke binnen- als 
buitensportaccommodaties voor de periode maart-juni 2020 kwijtgescholden en hiervoor 
compensatie ontvangen vanuit het Rijk. Inmiddels heeft het Rijk deze regeling ook opengesteld voor 
de periode oktober-december 2020. Op korte termijn wordt besloten om de huur ook voor deze 
maanden kwijt te schelden zodat de gemeente een nieuwe aanvraag kan doen bij het Rijk om in 
aanmerking te komen voor compensatie. Binnenkort volgen er ook nog aanvullende regelingen voor 
de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.  
  
Zorg 
De coronacrisis heef grote impact op de zorg. Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in de sectoren 
waar de gemeente voor verantwoordelijk is. De wachttijden bij ‘t Loket zijn langer dan normaal. Dit is 
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waarschijnlijk ook de reden dat we op het moment meer jeugdhulpvragen zien lopen via de huisarts. 
De huisartsen herkennen dit ook. Vooralsnog kunnen de POH GGZ Jeugd (praktijkondersteuners 
huisarts geestelijke gezondheidszorg jeugd) dit nog goed opvangen. Binnen de jeugdzorg lijkt het 
erop dat er niet direct meer instroom is, maar dat jeugdigen langer in zorg blijven dan voorheen 
(minder uitstroom). Er zijn op dit moment nog geen indicaties dat zorg die is uitgesteld of 
geëscaleerd tijdens de coronacrisis later wordt ingehaald. We moeten er echter rekening mee 
houden dat deze effecten pas op een langere termijn zichtbaar zouden kunnen worden. De 
coronacrisis duurt immers nog altijd voort. 
De GGD mat over het jaar 2020 een toename van overgewicht bij jeugdigen inwoners tussen de 2-15 
jaar in Hart voor Brabant. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de gevolgen van de 
coronacrisis. In Goirle zien we ook een stijging maar is het percentage van gemiddeld 12% aantal 
jeugdigen tussen 2 en 15 jaar met overgewicht, lager dan het gemiddelde in de regio. De GGD biedt 
begeleiding bij overgewicht en de vraag hiernaar is ook toegenomen. 
 
Bijlagen 
Stand van zaken coronavirus VRMWB 19 april 2021 
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