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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 
Het kabinet heeft op 21 april besloten de maatregelen op een aantal onderdelen te wijzigen. De 
nieuwe noodverordening wordt op 29 april bekrachtigd.  
 
In de gemeente Goirle zijn afgelopen week opnieuw alle maatregelen goed opgevolgd. Vanwege 
samenscholen zijn er wederom 10 personen bekeurd bij de Oostplas. De politie en boa’s van de 
gemeente blijven deze locatie, samen met de surfplas Katsbogten, extra in de gaten houden. 
 
Evenementen 
Evenementen vormen helaas een risico op snelle en brede verspreiding van het virus. Het huidige 
verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht is daarom verlengd tot 1 september. De 
organisatoren van evenementen die tussen 1 juni en 1 september plaatsvinden zijn door ons 
hierover geïnformeerd. Ook de kermis in Goirle is geannuleerd. Of de kermis in Riel (van 19 t/m 22 
september) doorgaat, wordt nog bepaald.  
 
Koningsdag 
Voor Koningsdag is de oproep gedaan om het dit jaar thuis te vieren. Landelijk is hiervoor het 
initiatief Koningsdag Thuis in het leven geroepen. Daarnaast roept de Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen iedereen op om onder de noemer “Woningsdag” vanuit huis deel te nemen aan 
de nationale aubade om 10.00 uur en de nationale toost om 16.00 uur. Om 15.00 uur zal een solo 
artiest in een afgesloten binnentuin van de Guldenakker optreden voor de bewoners. Goirle sluit 
hierbij aan bij de landelijke oproep tot het aanbieden van een samenhorigheidsconcert.   
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd
https://www.koningsdagthuis.nl/
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Economie 
Ondernemers dienen nog steeds dagelijks nieuwe Tozo-aanvragen in. Tot nu toe staat de teller op 
ruim 200 aanvragen. De gemeente behandelt de aanvragen waarin is gevraagd om een voorschot uit 
te keren, momenteel met spoed. Ondernemers met dringende vragen over hun aanvraag worden 
snel te woord gestaan.  
 
Nog steeds wordt het team Economische Zaken veel gebeld met vragen. Veel vragen gaan over de 
financiële mogelijkheden voor de ondernemers. We zien nu steeds meer dat ondernemers zoeken 
naar mogelijkheden om, binnen de geldende regels, hun onderneming deels voort te kunnen zetten. 
Ook deze vragen worden snel opgepakt en beantwoord. 
 
Onderwijs en kinderopvang 
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang 
openen op 11 mei hun deuren. Leerlingen in het basisonderwijs krijgen ongeveer de helft van hun 
lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij werk mee voor 
thuis. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer alle dagen naar 
school.  
 
Basisonderwijs 
Het basisonderwijs in Goirle legt de focus op 3 onderdelen: 

• Onderwijs op afstand draaiend houden (in Goirle wordt er op 6, 7 en 8 mei onderwijs op 
afstand aangeboden, 4 mei is een studiedag); 

• Fysiek onderwijs opstarten vanaf 11 mei en hierbij rekening houden met de buitenschoolse 
opvang; 

• Noodopvang beschikbaar houden voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep 
hebben en voor de kwetsbare kinderen. 

 
Afgelopen woensdag hebben wij samen met de schoolbesturen verschillende scenario’s besproken 
om het fysieke onderwijs weer op te starten. Er is hierbij geen ideale aanpak. Wij gaan voor een 
scenario waar zo min mogelijk kind- en ouderverkeer is en de kinderen om de dag naar school gaan. 
De schoolbesturen (Edu-Ley, Tangent en Het Groene Lint) gaan deze week nog verder met elkaar in 
overleg over welk scenario het beste past. Dit scenario wordt ook met de medezeggenschapsraad 
besproken. Het gemeentelijk uitgangspunt is om de verschillen binnen Goirle en Riel zo minimaal 
mogelijk te houden. Volgende week staat er een nieuw overleg gepland met de schoolbesturen. Dan 
hebben wij meer duidelijkheid over de wijze waarop het onderwijs wordt opgestart.  
 
Speciaal onderwijs 
De Keyzer kan het speciaal onderwijs volledig opstarten. Voor deze doelgroep hoeft er geen 
afstemming plaats te vinden met de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Deze kinderen worden 
gebracht en gehaald met busjes of door de ouders zelf. Er is afstemming geweest met de ambtenaar 
leerlingenvervoer om ervoor te zorgen dat het vervoer weer wordt opgestart. In enkele gevallen is er 
afstemming nodig met de opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs (de AMO).  
 
Kinderopvang en buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang is vanaf 11 mei alleen geopend voor de kinderen die naar school mogen. 
Dit vraagt om een gezamenlijke organisatie van onderwijs en kinderopvang. Zij voeren zelf het 
gesprek over de beschikbaarheid voor en na school. Het onderwijs is hierin leidend. Wij dragen er 
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zorg voor dat de buitenschoolse opvang de ruimtes in de Frankenhal en bij Club Pellikaan weer mag 
gebruiken. Op basis van de huidige noodverordening moeten deze sportaccommodaties gesloten 
blijven. Indien de nieuwe noodverordening dit niet toestaat kunnen wij voor de buitenschoolse 
opvang ontheffing van dit verbod aanvragen. 
 
Noodopvang in de meivakantie 
De tijdelijke noodopvang bij de kinderopvang is zonder problemen opgestart. Er worden deze week 
tussen de 40 en 70 kinderen opgevangen in de noodopvang. Er zijn nog steeds geen aanvragen 
ontvangen voor de 24 uurs opvang. 
 
Sport en spel 
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel 
(geen officiële wedstrijden). Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten 
sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, 
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 
 
Wij zijn in overleg met de verenigingen om samen te bekijken op welke manier deze activiteiten 
vanaf 29 april weer verantwoord kunnen plaatsvinden. Wij geven de verenigingen de spelregels aan, 
waaraan zij verder invulling gaan geven. Met de buurtsportcoaches van Stichting Jong zijn wij tevens 
in gesprek om te bekijken of zij voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging, 
ook sport- en spelactiviteiten kunnen aanbieden.  
 
Zorg 
 
Zelfstandig wonende ouderen 
Het landelijk advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers is aangepast. Vanaf 29 april geldt dat 
zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige 
regelmaat bezocht mogen worden. 
 
‘t Loket 
Het is rustiger dan normaal bij t Loket. Na verruiming van de maatregelen verwachten wij weer een 
toename van het aantal ondersteuningsaanvragen. 
 
Mantelzorg 
Er is extra aandacht voor de mantelzorgers. ContourdeTwern heeft via de LOG en per e-mail een 
oproep gedaan aan alle mantelzorgers om contact op te nemen, indien daar behoefte aan is. 
ContourdeTwern is ook bezig met de organisatie van de dag van de mantelzorg en week van de jonge 
mantelzorger. 
 
Taalhuis 
Het Taalhuis is nu digitaal bereikbaar. Hier staan hulpmiddelen om thuis de Nederlandse taal te 
oefenen. Het Taalhuis heeft gecommuniceerd over hun dienstverlening in tijden van corona. De 
website is gedeeld met alle taalcoaches in Goirle. Met hen is tevens telefonisch contact gezocht en 
gevraagd om eventuele problemen die hun taalmaatjes nu ondervinden door te geven. 
 
Burgerinitiatieven 
Er zijn de afgelopen weken vanuit diverse burgerinitiatieven nieuwe acties opgestart. Zo is nu ook het 
“Telebakkie” geïntroduceerd in de strijd tegen eenzaamheid. Hierbij organiseren de 

https://taalhuismb.nl/
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burgerinitiatieven Samen Smaakt het Beter en Bij Wies digitale groepsgesprekken voor maximaal 5 
deelnemers. 
 
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 17) 
__________________________________________________________________________________ 


