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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, naast uiteraard de lokale ontwikkelingen. 
 
Maatregelen 
 
Noodverordening 
De opgelegde maatregelen worden in Goirle en Riel goed opgevolgd. Het paasweekend is rustig 
verlopen in de dorpskernen en het buitengebied. Extra aandacht is er voor de surfplas De Katsbogte, 
de Oostplas en het natuurgebied de Regte Heide. Op eerste paasdag waren er enkele 
samenscholingen bij de Oostplas. Hier zijn 9 personen bekeurd.  
 
Koninklijke Onderscheidingen 
Op vrijdagochtend 24 april zal de burgemeester volgens de adviezen van de Kanselarij van 
Nederlandse Orden aan de gedecoreerden uit onze gemeente bekend maken dat het Zijne Majesteit 
heeft behaagd hen Koninklijk te onderscheiden. Dit zal op een passende, waardige en verantwoorde 
manier plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis zal er die ochtend geen fysieke uitreiking zijn van de 
versierselen. De Kanselarij maakt op dezelfde dag in een speciale editie van de Staatscourant alle 
gedecoreerden uit Nederland bekend. De kanselarij bepaalt op een later moment een datum waarop 
de versierselen daadwerkelijk worden opgespeld.  Zoals gebruikelijk ontvangt u enkele dagen voor 24 
april onder embargo het persbericht met daarin de namen van de gedecoreerden en hun 
verdiensten.  
 
4 en 5 mei 
Er zal dit jaar geen openbare herdenking zijn op het Kloosterplein in de avond van 4 mei. Wel zullen 
we die dag op een andere waardige manier, die past binnen de vigerende maatregelen en in lijn is 
met de adviezen van het Nationaal Comité 4 & 5 mei, stil staan en herdenken.  In de vroege ochtend 
worden zonder publiek kransen gelegd bij het monument op het Kloosterplein. De Lokale Omroep 
Goirle zal dit vastleggen. In de avond zullen de toespraken van de burgemeester en de voorzitter van 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
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het lokale 4 mei comité Goirle via de Lokale Omroep Goirle worden uitgezonden. Daarna zal de 
aandacht gaan naar de Nationale Herdenking op De Dam, waar de Koning een toespraak houdt. Het 
Nationaal Comité 4 & 5 mei adviseert alle Nederlanders om thuis te herdenken en de gehele dag de 
vlag halfstok te hangen. Op 5 mei zullen er dit jaar geen lokale vieringen zijn rondom 75 jaar 
Bevrijding. Op nationaal niveau gebeurt dit via internet en televisie. Meer over de nationale 
momenten vindt u op de website van het Nationaal Comité 4&5mei. 
 
Economie 
Wij merken dat de vragen van ondernemers langzaam beginnen af te nemen en dat ze inmiddels zelf 
de weg vinden naar de diverse hulpinstanties. Er komen nu vooral specifieke vragen en verzoeken 
binnen. 
 
ToZo regeling 
Wij hebben er alsnog voor gekozen de uitvoering van de ToZo regeling (tijdelijke bijstand voor 
zelfstandigen) zelf uit te voeren. Wij vinden het belangrijk dat wij onze ondernemers zo goed en snel 
mogelijk kunnen ondersteunen en informeren. Ondanks dat het definitieve wetsvoorstel 
waarschijnlijk pas 20 april wordt aangenomen, zijn wij afgelopen week al gestart met het uitbetalen 
van de eerste voorschotten aan onze ondernemers. Komende weken wordt er hard gewerkt om alle 
aanvragen te verwerken en te beoordelen. 
 
Onderwijs en kinderopvang 
 
Noodopvang  
Deze week is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang in Goirle over de 100 
gegaan. Met name de maandag, dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen. Wij zien hier dus een 
duidelijke oplopende trend. Dit zien wij ook terug in de regio en bij andere schoolbesturen. Echter uit 
onze inventarisatie blijkt dat slechts een zeer beperkt aantal ouders/verzorgers met een cruciaal 
beroep gebruik zal maken van de noodopvang gedurende de vakantieperiode. Zoals het er nu uitziet 
is er geen extra ondersteuning nodig van leerkrachten. 
 
De sportcombinatiefunctionaris verzorgt tijdens de meivakantie beweegactiviteiten voor de kinderen 
in de noodopvang. De kinderopvang mag hiervoor gebruik maken van de speelzalen van de scholen.  
 
Leerplicht 
De leerplichtambtenaren zijn deze week begonnen met voordeur-bezoeken van de kinderen in het 
VSO en VO waarmee wij geen contact krijgen of waarover wij zorgen hebben. Het gaat hier overigens 
niet om de code rood of oranje kinderen, want deze zijn al in beeld. De leerplichtambtenaren hebben 
ook contact met het primair onderwijs om de voordeur-bezoeken uit te voeren bij de kinderen van 
het basisonderwijs. Uit onze inventarisatie is overigens gebleken dat alle kinderen binnen het 
basisonderwijs in beeld zijn. 
 
24 uurs opvang 
De noodopvang moet 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn voor kinderen van ouders 
die een cruciaal beroep hebben. Bijvoorbeeld zorgpersoneel moet ook in de nacht, het weekend en 
tijdens de feestdagen kunnen werken. In overleg met Humankind en de gemeente Oisterwijk hebben 
wij afspraken gemaakt om tot een goede (kostenneutrale) oplossing te komen voor de nachtopvang 
en het aanbod tijdens weekenden en feestdagen. Vooralsnog hebben wij hiervoor geen aanvragen 
gekregen. Echter het is geregeld, mocht de behoefte er zijn. 

https://www.4en5mei.nl/
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VSO/SO 
De scholen van Stichting Biezonderwijs (waaronder De Keyzer valt) blijven tijdens de meivakantie 
open om zo de eigen leerlingen, die nu naar de noodopvang komen, ook op te vangen in de 
vakantieperiode.  
 
Contact tijdens meivakantie 
Vanaf volgende week is het onderwijs gesloten. Ouders kunnen terecht bij ‘t Loket voor vragen en 
tijdens de meivakantie ook bij de kinderdagverblijven die de noodopvang verzorgen. De coördinator 
noodopvang is nog steeds het eerste aanspreekpunt voor de professionele partijen.  
 
Vervolg 
Na de persconferentie van 21 april weten wij of en wanneer de scholen weer open kunnen. Op 22 
april is er een overleg tussen gemeente en schoolbesturen om de scenario’s voor het opstarten van 
het onderwijs en de eventuele afbouw van de noodopvang te bespreken. 
 
Zorg 
 
’t Loket 
Bij ’t Loket worden aanvragen en overige ondersteuningsvragen sneller opgepakt. Dit komt omdat 
wij de afgelopen periode minder vragen van inwoners ontvingen en er tijdelijk taken (overleggen en 
trainingen) van medewerkers wegvielen. 
 
Thebe 
Thebe is samen met De Wever, Schakelring en ContourdeTwern aan het kijken om een betere 
verbinding te maken tussen zorg en welzijn, zowel voor nu als in de toekomst. Zij onderzoeken 
diverse digitale mogelijkheden om te communiceren met de cliënten. Hierbij ligt de focus op het 
digitaal vaardig maken van de cliënten en het bevorderen van het onderling contact, bijvoorbeeld bij 
de dagbesteding en thuisbegeleiding (via beeldbellen). In samenwerking met ContourdeTwern 
worden er op korte termijn ook IPads aan ouderen uitgeleend. 
  
Nu de crisis langer gaat duren zoekt Thebe de balans tussen het niet uitbreiden van besmettingen en 
het blijven aanbieden van begeleiding. Zo blijkt het steeds lastiger voor dementerende ouderen om 
zich aan de langdurende maatregelen te houden. Dit vergt de nodige begeleiding. Er wordt daarom 
actief onderzocht op welke wijze individuele begeleiding op een verantwoorde manier kan 
plaatsvinden in de komende periode. 
 
Overige zorgpartners 
De zorgpartners uit het voorliggende veld hebben nu voornamelijk contact met hun cliënten via 
(beeld)bellen. Dit heeft echter als nadeel dat je niet altijd dezelfde kwaliteit zorg kunt bieden en dat 
in sommige gevallen fysiek contact toch de beste manier van werken en communiceren is. Er zitten 
echter ook voordelen aan de huidige manier van werken. Daarom wordt onderzocht of digitaal 
contact ook straks in de normale situatie kan worden opgenomen in het aanbod. 
 
Huisartsenstraat 
De huisartsen hebben besloten de huisartsenstraat komend weekend te sluiten. Het aantal patiënten 
dat de straat bezoekt vermindert namelijk. Ook wordt er op korte termijn geen stijging van het aantal 
patiënten verwacht. Daarom kunnen vanaf volgende week inwoners met coronaklachten weer 
terecht bij de huisartsenpraktijken. De huisartsen nemen maatregelen om de patiëntenstromen 
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(corona en niet-corona) in de praktijk van elkaar te scheiden. Mocht het aantal patiënten weer snel 
stijgen, dan is het mogelijk de huisartsenstraat binnen twee dagen weer op te starten.  
 
Politieke besluitvorming 
Op dinsdag 14 april heeft de raad voor het eerst in digitale vorm beeldvormend vergaderd. Technisch 
gezien is de proef geslaagd en alle verbindingen functioneerden. De live streaming vond plaats via de 
website van de gemeenteraad en ook de Lokale Omroep Goirle kon de live streaming uitzenden. De 
raad kan dus openbaar op digitale wijze vergaderen. Op 21 april is er een oordeelsvormende digitale 
vergadering. Op 28 april zal de regiegroep zich buigen over de vraag wat er op de agenda’s voor de 
maand mei staat en hoe de raad deze agendapunten kan behandelen.   
 
Interne bedrijfsvoering 
Vanaf volgende week zijn wij in staat om de openingstijden van het gemeentehuis weer te 
verruimen. Dagelijks gaat het gemeentehuis open van 9.00 uur tot 12.30 uur voor spoedzaken 
(rijbewijzen, aangiften geboorte en overlijden etc.). Ook is het voor alle medewerkers vanaf deze 
week mogelijk om digitaal te vergaderen via Microsoft Teams.  
 
Aanpak op (middel)lange termijn 
Tot nu toe is onze aandacht vooral uitgegaan naar alle maatregelen die nu nodig zijn. Wij hebben de 
ambtelijke organisatie opdracht gegeven om ons te gaan adviseren over maatregelen die straks na 
de versoepeling van de huidige lockdown noodzakelijk zijn. Wij zullen niet van de ene dag op de 
andere de draad weer als vanouds kunnen oppikken. Dat geldt zowel voor de ambtelijke organisatie 
maar ook voor onze inwoners en bedrijven. Hoe snel en in welke stappen de versoepeling zal gaan 
weten wij nog niet. Ook weten wij niet of er blijvende schade of problemen in onze samenleving zijn 
ontstaan.  
 
Wij willen soepel meebewegen met alle veranderingen en waar nodig onze rol als lokale overheid 
goed oppakken. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het tijdelijke voor kortere of langere tijd 
kwijtschelden van de huur van gemeentelijke gebouwen voor niet-commerciële huurders of aan het 
niet opleggen van leges voor ondernemers. Maar ook kan het zijn dat wij onze huidige regels tijdelijk 
soepeler toepassen of dat wij ze voor langere tijd willen veranderen.  Wij zullen zeker op het gebied 
van welzijn goed kijken wat de effecten zijn van de coronacrisis en welke extra ondersteuning wij 
moeten bieden. Dan kan het gaan om eenzaamheid maar ook om extra inzet om werklozen zo snel 
mogelijk weer aan het werk te krijgen. De komende weken zullen wij hier onze focus op gaan leggen.  
 
Daar waar het gaat om de bevoegdheden van de raad, wanneer extra budget nodig is of 
verordeningen moeten worden aangepast, leggen wij dat zo snel mogelijk aan u voor. 
 
Vervolg 
Wij bevinden ons nu in een stabiele fase van de crisis, waarin er in dat kader minder nieuwe 
ontwikkelingen te melden zijn. Dat betekent dat wij u vanaf nu niet meer wekelijks een 
Raadsinformatiebrief zullen sturen, maar op die momenten dat er sprake is van bijzonderheden of 
dat er anderszins aanleiding toe is.  
 
Bijlagen 

• Bestuurlijke informatiebrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (week 16) 
__________________________________________________________________________________ 


