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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
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm)
Naast het beschermen van de kwetsbaren en het toegankelijk houden van de zorg, heeft het kabinet
ook oog voor de sociale, maatschappelijke en economische effecten van deze crisis. Omdat deze
effecten steeds groter worden, heeft het kabinet ondanks de licht stijgende besmettingscijfers, een
aantal versoepelingen doorgevoerd.
Het voortgezet onderwijs en MBO zijn weer deels open en ook contactberoepen worden weer
uitgeoefend. Naast het click & collect is ook winkelen op afspraak toegestaan. Jongeren t/m 26
sporten weer in teamverband buiten. Vanaf volgende week woensdag mogen 27 jarigen en ouder
weer buitensporten in groepjes van 4. Zwemles is dan ook weer mogelijk voor kinderen tot en met
12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Alle huidige maatregelen blijven in ieder
geval tot en met 30 maart in stand. De maatregelen kunt u nalezen op de website van de
Rijksoverheid.
Vanaf 31 maart staan meer versoepelingen gepland. Zo mag de horeca dan onder bepaalde
voorwaarden de buitenterrassen weer openen, komt meer ruimte voor het verder opengaan van
winkels en start het HBO- en WO- onderwijs weer deels fysiek op. Deze versoepelingen gaan alleen
door als het aantal besmettingen stabiel blijft.
Lokale handhaving
De coronaregels worden in Goirle nog steeds goed nageleefd. Wij ontvangen weinig meldingen van
eventuele misstanden bij bijvoorbeeld de horeca of detailhandel. Wanneer wij meldingen of andere
signalen ontvangen, wordt het gesprek met de ondernemer 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.

Bladnummer

Datum

2

9 maart 2021

In de openbare ruimte wordt gehandhaafd op de regels m.b.t. de avondklok, afstand houden en
groepsvorming. Ook deze regels worden in het algemeen goed nageleefd. Het aantal opgelegde
boetes per week is minimaal.
Economie
De aanhoudende coronacrisis en de daarbij behorende strenge lockdown zorgen dat we momenteel
een toename zien van ondernemers in nood. Er bereiken ons steeds meer verhalen van ondernemers
die het, ondanks de financiële maatregelen van de overheid, niet meer redden. Ook het gebrek aan
perspectief is een steeds vaker gehoord probleem.
De ondernemers die het moeilijk hebben komen voornamelijk uit de branches: horeca,
evenementen, recreatie, detailhandel en specifieke ZZP beroepen als kappers en
schoonheidsspecialisten.
Om de drempel tot hulpvraag te verlagen zijn inmiddels de volgende zaken doorgevoerd:
•
Er is een speciale coronapagina voor ondernemers op de website van de gemeente;
•
Op deze internetpagina is ook de wegwijzer voor ondernemers te vinden. Deze wegwijzer is
door de teams Economie en Werk en Inkomen ontwikkeld en biedt antwoord op de
hulpvragen van de ondernemers op zowel financieel als psychosociaal vlak. Een link naar de
wegwijzer vindt u hier;
•
Er is een maandelijks ondernemersspreekuur ingesteld;
•
Er is een speciaal TOZO-loket ontwikkeld waar ondernemers direct naar doorverbonden
kunnen worden. Dit loket wordt beheerd door medewerkers van het team Werk en Inkomen
•
Door de corona gerelateerde hulpvragen van ondernemers is het zwaartepunt in
werkzaamheden van team Economie verschoven. Deze hulpvragen zijn acuut en krijgen
daarom voorrang;
•
Ondernemers worden door het team Economie actief benaderd;
•
Het Ondernemersloket is nieuw leven ingeblazen. Vanuit deze postbus worden ondernemers
actief geïnformeerd over de coronamaatregelen;
•
Er is een wekelijks overleg tussen team Economie en team Werk en Inkomen om complexe
hulpvragen te bespreken;
•
Er is een periodiek bestuurlijk coronaoverleg met alle ondernemersverenigingen ingevoerd.
Zo houden we een vinger aan de pols;
•
Er is een tweewekelijks overleg tussen de accountmanager bedrijven en Station 88;
•
Na iedere persconferentie is er een aantal dagen een corona-telefoondienst. Ondernemers
met vragen worden op dat moment doorverbonden naar deze ‘coronalijn’ en krijgen hierop
zo snel als mogelijk antwoord. Medewerkers van de gemeente Goirle beheren deze coronatelefoondienst en geven die dagen prioriteit aan het beantwoorden van de gestelde vragen.
Beantwoording van de vragen gebeurt in goed overleg met team Veiligheid en toezicht.
•
Er wordt momenteel een online ondernemersbijeenkomst voorbereid.
Financiële ondersteuning aan ondernemers
Door de overheid is een divers pakket aan steunmaatregelen getroffen. Een overzicht van de
financiële steunmaatregelen vindt u hier. De gemeente Goirle is verantwoordelijk voor de
behandeling van de volgende steunmaatregelen:
•
TOZO-uitkering levensonderhoud
•
TOZO-lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157
•
TONK
Daarnaast wordt binnenkort een Regionaal Mobiliteitsteam opgezet
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TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten
De gemeente wil mensen helpen die moeite hebben om hun woonkosten te betalen als gevolg van
de coronacrisis. Daarvoor is de TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, een nieuwe
overheidsregeling voor huishoudens. Het college heeft hiervoor op 2 maart een beleidsregel
vastgesteld.

Wat is het?
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn ze hun
baan kwijtgeraakt of kunnen ze hun werk niet of slechts deels uitoefenen. Met veel minder inkomen
is het lastig om de vaste woonlasten te betalen. Daarom is er de TONK: De TONK geldt met
terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en bedraagt maximaal 400 euro per maand. Aan deze
regeling zijn voorwaarden verbonden. Wie te maken heeft met een onvoorzienbare en
onvermijdelijke terugval in het inkomen door het coronavirus, kan in aanmerking komen voor deze
regeling. Daarnaast moet er sprake zijn van moeite om de noodzakelijke kosten te betalen. We kijken
daarbij ook naar het beschikbare spaargeld.
Voor wie is het?
We zien dat naast ondernemers ook veel huishoudens hard getroffen worden. Huishoudens die nog
wel inkomen uit werk hebben, maar zoveel minder dat ze de vaste lasten niet meer kunnen betalen.
Huishoudens die noodgedwongen terugvallen op een uitkering en daardoor in inkomen fors
achteruit gaan. Of huishoudens waar één of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft of
hebben en ook geen recht op een uitkering. We willen iedereen die tussen de wal en het schip dreigt
te vallen in deze moeilijke periode zo goed mogelijk helpen door maatwerk te bieden. We vragen
inwoners en ondernemers dan ook om zich bij ons te melden.
Advies Participatieraad
De Participatieraad constateert dat er in het voorliggende voorstel gekozen is voor een regeling die
eenvoudig en snel uitvoerbaar is en zo veel mogelijk aansluit bij de regels van de reguliere bijzondere
bijstand. De Participatieraad onderstreept wel het belang van de hardheidsclausule in de regeling.
Immers vanwege de snelheid en de eenvoud van de regeling kunnen er situaties ontstaan die om
meer maatwerk vragen.
Regionaal mobiliteitsteam
In aanvulling op en als onderdeel van het landelijk herstelpakket heeft de centrumgemeente voor de
regio Midden-Brabant de opdracht en de bijbehorende middelen gekregen om een mobiliteitsteam
in het leven te roepen.
Over het Regionaal mobiliteitsteam
De oriëntatie en de kern van de activiteiten van het Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarkt (RMA)
Midden-Brabant zijn gericht op het initiëren en uitvoeren van (naar-)werktrajecten voor deelnemers,
en het praktisch bij elkaar brengen van vraag en aanbod tussen bedrijven in de regio MiddenBrabant. Het gaat om bedrijven en mensen die als gevolg van de coronacrisis in problemen dreigen
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te geraken of dat al vanaf maart 2020 zijn. Voor hen zullen, als zij daarvoor in aanmerking komen,
extra voorzieningen en extra begeleiding worden ingezet.
Voor werkenden (ook zzp’ers) en werkzoekenden wordt alles uit de kast getrokken om hen zo snel
mogelijk én duurzaam naar een nieuwe baan of nieuw werk te begeleiden.
Voor bedrijven wordt extra begeleiding ingezet om hen te adviseren over de vraag hoe om te gaan
met de tijdelijke problematiek van het teveel aan personeelsleden, maar ook met de meer
structurele kant daarvan naar de toekomst. Die advisering behoeft naast een specifieke HR-insteek
een meer bedrijfskundige invalshoek. Door de advisering aan bedrijven over de personele kant
binnen het RMA wordt daarvoor een link gelegd naar de reguliere advisering op dat gebied en
andersom. Vanuit de in Midden-Brabant samenwerkende organisaties zijn bedrijfsadviseurs
werkzaam binnen het RMA. Binnen de uitvoering van de bedrijfsadvisering ligt de aandacht voor het
RMA tevens op het gebruikmaken van de mogelijkheden die binnen de regio Midden-Brabant zijn
gecreëerd door Werk-Samen en het initiatief waarmee in de Langstraat-gemeenten wordt
geëxperimenteerd. .
Kinderopvang en onderwijs
Vanaf 8 februari zijn de scholen en kinderdagverblijven weer opengegaan (uitgezonderd de
buitenschoolse opvang). Scholen en kinderdagverblijven waren goed voorbereid op de opening. De
start is goed verlopen. Ondersteunende diensten zoals GGD, School Maatschappelijk Werk en
Aandacht voor Basiskracht zijn ook weer welkom op de scholen en kinderdagverblijven om kinderen,
ouders en professionals te begeleiden. Dit gebeurde tijdens de lock-down op afstand.
Het coördinatieteam Covid 19 (0-13) blijft paraat indien nodig. Er zijn korte lijntjes tussen onderwijs,
kinderopvang en gemeente. Dit werkt goed.
Sport
De regels voor sport zijn met ingang van 3 maart wat versoepeld voor jongeren van 18 tot 26 jaar. Zij
mogen nu op een sportaccommodatie sporten in grotere groepen of in teamverband buiten sporten,
ook onder begeleiding van een trainer. De versoepeling geldt alleen voor trainingen en onderlinge
wedstrijden, de competities worden nog niet hervat. Ook sporten in binnenruimtes mag nog steeds
niet. De afgelopen maanden mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar samen buiten sporten. Met
deze versoepeling van de coronaregels hoopt het kabinet iets meer lucht te geven aan jongeren en
jongvolwassenen die het lastig hebben in deze lockdown.
N.a.v. deze versoepeling hebben verschillende sportaanbieders in de gemeente vragen gesteld over
onder meer de definiëring van een sportaccommodatie, het aanbieden van lessen in de openbare
ruimte en het plaatsen van overkappingen t.b.v. het buitensporten. Inmiddels is bekend dat er naast
de buitensportaccommodaties van verenigingen ook gesport mag worden op openbaar toegankelijke
buitensportlocaties die duidelijk zijn gemarkeerd of ingericht als sportveld (een basketbalveld, Cruijf
court etc.), buitensportvoorzieningen bij sportscholen en veldjes of parken.
Voor de scouting gelden dezelfde regels als voor de sportverenigingen. Zij mogen dus onder dezelfde
voorwaarden buitenactiviteiten voor jongeren tot 27 organiseren.
Cultuur
Lessen, repetities en workshops mogen nog steeds niet plaatsvinden in publieke ruimtes zoals het
Culturele Centrum of de wijkcentra. Ook mogen er nog steeds geen culturele optredens worden
georganiseerd omdat deze worden gezien als een evenement.
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Zorg
De groepen van Kiemuur en Bij Wies zijn nog steeds open. Zij bedienen een kwetsbare doelgroep
(inwoners met een psychische kwetsbaarheid). Deze groepen worden, met inachtneming van alle
maatregelen, goed bezocht. Initiatiefnemers merken dat deze mensen het ook echt nodig hebben
om de groepen te blijven bezoeken. Zij hebben behoefte aan een luisterend oor, het kwijt kunnen
van hun verhaal, even niet alleen zijn en structuur.
Ook voor alle inwoners die behoefte hebben aan een praatje, zich zorgen maken om iemand of zelf
een hulpvraag hebben is er sinds 2 maart een plek waar zij terecht kunnen. Vanaf 2 maart kunnen
inwoners van Goirle terecht bij het nieuwe pop-up initiatief van ContourdeTwern: Dat Treft!. In het
centrum van Goirle faciliteert ContourdeTwern deze plek om écht contact op te starten en mensen
te ondersteunen in hun vraag, wens of behoefte. De medewerkers van ContourdeTwern luisteren,
denken mee en verwijzen waar nodig door. Dat Treft! zit in de SpeelWinkel(Hovel 25) en is open op
dinsdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur en donderdagochtend van 9.00 - 13.00 uur.
Bijlagen
Er zijn geen bijlagen bij deze RIB
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