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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.  

 

Aanpak 
De recente gebeurtenissen op landelijk en regionaal niveau kunt u terugvinden in de bijgevoegde 
bestuurlijke informatiebrief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Welk effect dit heeft 
op en in de gemeente Goirle leest u hieronder.  
 
Maatregelen 
De opgelegde maatregelen worden in Goirle en Riel goed opgevolgd. Het is erg rustig in de 
dorpskernen en het buitengebied, ook met het mooie weer van de afgelopen dagen. De politie en de 
boa’s van de gemeente deelden tot dusver geen boetes uit, maar beperkten zich tot waarschuwen. 
Aangezien de maatregelen inmiddels bij iedereen voldoende bekend zijn, gaan zij bij overtreding 
vanaf nu direct beboeten. Voor de komende paasdagen en de meivakantie wordt vooral de 
boodschap verkondigd om thuis te blijven.  
 
De toezichthouders van Brabants Landschap zijn waakzaam in het natuurgebied De Regte Heide. Via 
waarschuwingsborden wordt gewezen op het houden van afstand. Vooralsnog is er geen sprake van 
drukte in dit natuurgebied. 
 
Grensregio 
Het grensverkeer van en naar België is in de afgelopen periode sterk gedaald. Vermoedens bestaan 
dat met het vignet voor grensarbeiders wordt gefraudeerd. Gekeken wordt naar een 
fraudebestendig alternatief. Ook heeft de Belgische federale politie de Nederlandse politie verzocht 
om ondersteuning bij de grenscontroles. Dit is in beide landen voorgelegd aan de verantwoordelijke 
minister. Hun standpunt hierin volgt nog later.  
 
Economie 
Twee weken geleden meldden 174 ondernemers uit Goirle zich om in aanmerking te komen voor de 
ToZo (tijdelijke bijstand voor zelfstandigen). Sinds afgelopen maandag is het mogelijk hiervoor een  
aanvraag in te dienen. Alle ondernemers die zich meldden, zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
Afgelopen maandag hadden in totaal 189 ondernemers uit Goirle daadwerkelijk een aanvraag 
ingediend. Inmiddels zijn de eerste voorschotten aan ondernemers versterkt. De verwachting is dat 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
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meer ondernemers zich melden, waaronder ook de ondernemers die worden getroffen door het 
recente verbod op recreatief nachtverblijf. 
 
Verder blijven de medewerkers Economische Zaken in contact met de diverse 
ondernemersverenigingen en beantwoorden ze vragen van ondernemers. Vragen gaan voornamelijk 
over de financiële noodmaatregelen van de overheid en over wat wel of niet is toegestaan volgens 
de noodverordening. 
 
Onderwijs en kinderopvang 
 
Noodopvang onderwijs en kinderopvang 
We zien nog steeds een duidelijke stijging van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang. 
Vooralsnog is hier nog voldoende capaciteit.  
 
VO/VSO en SO 
Voor alle jeugdigen uit Goirle in het VO/VSO en SO geldt dat dit centraal wordt opgepakt door de 
gemeente Tilburg. We krijgen wel de lijsten met namen en doorlopen deze, indien nodig, met de 
scholen of hulpinstanties. Meer actie is op dit moment niet nodig.  
 
Jongerenwerk 
Het jongerenwerk in Goirle heeft nauw contact met het jongerenwerk in Tilburg om een 
dagprogramma aan te bieden voor de jeugdigen uit het VO en VSO, als alternatief in de meivakantie. 
Voor de noodopvang van kinderen op het Primair onderwijs in de meivakantie is jongerenwerk alle 
dagen beschikbaar. In overleg met de kinderopvang worden sportlessen of andere activiteiten 
georganiseerd. Ook de locatie Mainframe biedt diverse mogelijkheden qua activiteiten. 
Jongerenwerkwerk Goirle heeft contact met Sterk Huis en biedt daar een sportactiviteit aan op 
dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur bij de opvang van jongeren in het gebouw van de 
scouting in Riel.  
 
Noodopvang in de meivakantie 
Omdat de noodopvang op de scholen in de meivakantie sluit, willen wij de noodopvang voor deze 
periode laten verzorgen door de kinderdagverblijven Avonturiers en Human Kind. Komende week 
volgt hierover een definitief besluit. Op beide kinderdagverblijven is voldoende personeel 
beschikbaar. We zijn nog in overleg met de scholen of onderwijspersoneel ook inzetbaar is in deze 
periode.  
 
Deze week is namens  de gemeente, scholen en kinderopvang een gezamenlijke brief gestuurd naar 
ouders/verzorgers (beiden met een cruciaal beroep) over de noodopvang van de kinderen in de 
meivakantie. In de brief wordt gevraagd of de ouders gebruik willen maken van de noodopvang in de 
vakantieperiode. De ouders kunnen dan een aanvraagformulier invullen. Wij kiezen er bewust voor 
om de aanvraag in eerste instantie via de school te laten lopen. We hopen hiermee zicht te houden 
op het totaal van de aanvragen. Op basis daarvan besluiten we welke kinderdagverblijven voor de 
noodopvang open gaan in de meivakantie. Tot slot is aan alle scholen gevraagd om te zorgen voor 
een warme overdracht van de kwetsbare kinderen naar de tijdelijke noodopvang op de 
kinderdagverblijven.  
 
  



 
 
Bladnummer Datum 

3 6 maart 2020 
 

 

Zorgkinderen 
Vanuit de regionale inventarisatie kregen we een lijst met code rood kinderen. Het overgrote deel 
woont bij Sterk Huis. Er is contact geweest met de scholen en Sterk Huis en de acties voor 
begeleiding en noodopvang zijn uitgezet.  
 
Onderwijs op afstand  
De minister van Onderwijs heeft een brief gestuurd naar alle schoolbesturen over onderwijs op 
afstand. Onderstaande mededelingen uit de brief willen wij u niet onthouden.   
 

1. Betrokkenheid ouders: 
Van ouders wordt er plotseling veel verwacht in het leerproces van hun kinderen. Niet 
iedereen lukt het om dit goed op te pakken. Het onderwijs in Goirle heeft nauw contact met 
deze ouders en biedt hierin maatwerk. Ook is er speciaal voor ouders ondersteuning te 
vinden op de website Les op Afstand. Daar staan praktische tips over pedagogiek en 
didactiek. De scholen informeerden de ouders hier over.  
 

2. Eén centraal loket: 
Voor scholen is sinds maandag 6 april één centraal loket waar zij terecht kunnen met eigen 
vragen. 
 

3. Voortgezet onderwijs: 
In het voortgezet onderwijs is de VO-raad een initiatief gestart waar vrijwilligers bijspringen 
om leerlingen te ondersteunen. Scholen kunnen zich via de website Thuisschoolmaatje 
melden om leerlingen in contact te brengen met deze vrijwilligers. 

 
Zorg 
Zowel ‘t Loket als de zorgpartners in het voorliggend veld geven aan dat de zorg aangepast is op de 
RIVM richtlijnen, maar wel doorloopt. Tot nu toe krijgen wij weinig problemen teruggekoppeld 
binnen WMO en lijkt de aangepaste vorm van zorg te voldoen. Op dit moment zijn er geen nieuwe 
updates van onze regio-aanbieders over sluiting van hun zorg of andere aanpassingen. 
 
Lange termijn 
De zorgaanbieders houden er al rekening mee dat de coronacrisis nog lang gaat duren. Op dit 
moment zijn diverse online groepsbijeenkomsten en eHealth trainingen/modules in ontwikkeling. Zo 
onderzoekt ContourdeTwern  of online zelfhulp via EVIE ook voor de langere termijn ingezet kan 
worden.  
 
Inmiddels worden bij de zorgaanbieder ook de normale werkzaamheden (administratief en 
rapportages) weer opgepakt. Wij blijven monitoren hoe alles verder verloopt en nemen daarbij ook 
mee wat de gevolgen op lange termijn zijn. 
 
MEE 
MEE heeft de corona hulplijn opgericht voor kwetsbare mensen zodat ook zij begrijpen wat corona 
betekent. Denk hierbij aan mensen met een beperking of mensen met taalproblemen. 
 
ContourdeTwern 
ContourdeTwern heeft alle inwoners kunnen helpen, die hulp bij boodschappen nodig hadden. 
Bekeken wordt of dit initiatief ook na de coronacrisis in stand kan blijven.  

http://ouders.lesopafstand.nl/
http://lesopafstand.nl/loket
http://www.thuisschoolmaatje.nl/
https://www.evie.nl/
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Huisartsenstraat 
De huisartsenstraat is deze week gemiddeld per dag door 12 patiënten met coronaklachten bezocht. 
De huisartsenstraat blijft voorlopig tot eind april in bedrijf. Een langere inzet is afhankelijk van het 
verdere verloop van de crisis.   
 
Politieke besluitvorming 
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is van kracht. Deze wet geeft 
mogelijkheden om zonder fysiek samen te komen besluiten te nemen. In de regiegroep is gesproken 
over de mogelijkheden van digitaal en fysiek en over welke onderwerpen de raad zich de komende 
tijd moet buigen.  
 
De keuze is gemaakt om de beide vergaderingen in april (14 en 21 april) digitaal te houden. Op 14 
april wordt informatie verstrekt over de grondexploitaties Bakertand. De regiegroep heeft 
aangegeven dat op 21 april  de rekenkamerbrief Zon en wind en de REKS onderwerp van gesprek zijn.  
 
Vervolg 
U ontvangt voorlopig wekelijks een raadsinformatiebrief met daarin de laatste stand van zaken. Wij 
blijven ons uiterste best doen om u op de hoogte te houden van alle belangrijke ontwikkelingen.  
 
Bijlagen 

• Bestuurlijke informatiebrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (week 15) 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-113

