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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. Wij brengen u 

graag op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

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 
 
Bevoegdheid 
Zoals al eerder gemeld bevinden we ons momenteel in een grip 4 situatie. Dit betekent dat de 
voorzitter van de veiligheidsregio besluiten neemt aan de hand waarvan de gemeente direct tot actie 
moet overgaan om maatregelen te nemen en daaraan gerelateerde onvoorziene uitgaven te doen. 
Uiteraard zullen we u daarover informeren en achteraf verantwoording afleggen over de toegepaste 
maatregelen en daarbij behorende onvoorziene uitgaven. 
 
Noodverordening 
Op 23 maart 2020 zijn door het kabinet aangescherpte maatregelen bekend gemaakt. Hiervoor is 
door de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening 
afgekondigd (zie bijlage). Deze vervangt de noodverordening van 16 maart 2020.  
 
De burgemeester heeft met de nieuwe noodverordening meer bevoegdheden om te handhaven op 
de naleving van de maatregelen. Zo kan hij sluiting afdwingen van locaties die zich niet aan de 
noodverordening houden. Daarnaast is groepsvorming (drie of meer personen zonder 1,5 meter 
afstand) in de openbare ruimte per direct verboden en kunnen hiervoor boetes uitgeschreven 
worden.  
 
In Goirle en Riel worden de maatregelen tot nu toe goed opgevolgd. Waar eerst nog op een aantal 
locaties sprake was van grotere groepen jeugd, is het nu rustiger op straat. Jongerenwerk is fysiek op 
straat aanwezig en de boa’s van de gemeente en de politie spreken aan en handhaven waar nodig.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart
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Evenementen 
Alle evenementen tot 1 juni zijn verboden. Contact is gelegd met alle organisatoren van de 
evenementen die in april en mei plaatsvinden. Enkele evenementen zijn afgelast, bij andere 
evenementen wordt gekeken naar een nieuwe datum. De burgemeester heeft de organisatoren per 
brief geïnformeerd over de mogelijkheden hiertoe (zie bijlage).  
 
De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft bepaald dat de jaarlijkse lintjesregen in aangepaste vorm 
doorgaat. Op 24 april worden de te decoreren inwoners telefonisch door de burgemeester 
geïnformeerd. Later dit jaar wordt een landelijk moment gepland waarop de uitreiking zal 
plaatsvinden.  
 
Grensregio 
België verbiedt sinds 18 maart alle niet-essentiële reisbewegingen naar en vanuit het buitenland. 
Goederen- en dienstenverkeer mag doorgaan, evenals reisbewegingen vanwege co-ouderschap. 
Grensarbeiders met een niet-cruciaal beroep mogen de grens oversteken met een 
werkgeversverklaring. Voor grensarbeiders met een cruciaal beroep (in de vitale sector) is een 
speciaal vignet beschikbaar, waarmee zij zonder oponthoud de grens kunnen oversteken. De kleine 
grensovergangen zijn fysiek afgesloten om zo het verkeer te kanaliseren naar de grensovergang aan 
de Turnhoutsebaan, waar gecontroleerd wordt door de Belgische politie. De fysieke blokkeringen zijn 
bekend bij de hulpdiensten. Het kabinet van de Commissaris van de Koning blijft de situatie in de 
grensregio monitoren via de bestuurlijke contacten met België.   
 
Economie 
Het Ondernemersloket kreeg de afgelopen week veel vragen van ondernemers. In de meeste 
gevallen gingen de vragen over het landelijke noodmaatregelenpakket en dan met name over de 
tijdelijke bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Voor de gemeente Goirle worden deze aanvragen 
behandeld door de gemeente Tilburg. 174 ondernemers uit onze gemeente meldden zich inmiddels 
aan (peildatum 24 maart). 
 
Landelijk wordt gewerkt aan de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (AMvB)’. 
De regeling is nog niet van kracht, maar gemeenten mogen al wel aanvragen in behandeling nemen. 
Ook deze aanvragen worden behandeld door de gemeente Tilburg. Vanaf 26 maart is zij begonnen 
met het opstarten van een verkorte aanvraagprocedure. Zodra de aanvraag is toegekend, stuurt de 
gemeente Tilburg de stukken naar de gemeente Goirle. De afdeling Sociale Zaken draagt vervolgens 
zorg voor een snelle uitbetaling. 
 
Daarnaast zijn er de volgende ontwikkelingen: 

• Vanuit de belastingsamenwerking GHO is een plan uitgewerkt. Deze lokale maatregelen zijn:  

− tijdelijk uitstellen van het versturen van nieuwe belastingaanslagen;  

− twee maanden later starten met de invordering van reeds verstuurde aanslagen; 

− maatwerk bieden waar nodig, bijvoorbeeld in situaties van betalingsproblemen; 

− de jaarlijkse precariobelasting voor de terrassen in 2020 maar voor de helft opleggen;  

− leges van vergunningen van de afgelaste evenementen crediteren; 

− de toeristenbelasting op een later moment opleggen. 

• De Horeca Afdeling Riel- Goirle (HARG) heeft verzocht om financiële steun. Per e-mail 
hebben wij de HARG medegedeeld dat zij een beroep kunnen doen op het landelijke 
noodmaatregelenpakket en de voornoemde lokale belastingmaatregelen.  
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• We belden met alle campinghouders. Zij ervaren nog geen problemen met het naleven van 
de RIVM-richtlijnen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant komt volgende week met 
nadere bepalingen voor de campings en recreatieparken. Zodra deze bekend zijn, worden 
deze gedeeld met de campinghouders. 

• Ook de lokale (sport)verenigingen en stichtingen kunnen een beroep doen op het landelijke 
noodmaatregelenpakket. Zij zijn hier per e-mail over geïnformeerd.  

• Voor heel Noord-Brabant zijn maatregelen opgelegd voor de weekmarkten. Voor de 
weekmarkt op het Kloosterplein geldt dat non-food kramen en consumptie ter plaatse niet 
zijn toegestaan. Bezoekers worden onder andere via informatieborden gewezen op de 
geldende maatregelen.  

 
Wij blijven intensief in contact staan met de ondernemers en vertegenwoordigers van de 
ondernemersverenigingen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie voor ondernemers op 
onze website zo snel mogelijk aangevuld. 
 
Onderwijs en kinderopvang 
Het aantal aanmeldingen van ouders die van de noodopvang gebruik willen maken is tot nu toe 
beperkt, maar neemt wel toe. Vooralsnog is er voldoende capaciteit en zijn er geen grote 
knelpunten. Momenteel worden op lokaal en regionaal niveau scenario’s uitgewerkt indien de 
maatregelen verlengd worden na 6 april.  
 
Sterk Huis 
Door de sluiting van de scholen worden bij Sterk Huis meerdere groepen kinderen opgevangen. Door 
de nodige interactie en de RIVM-richtlijnen is besloten om de groepen te splitsen. De noodopvang 
vindt in kleine groepen plaats op Kindcentrum de Vonder en bij Scouting Goirle. De kinderen worden 
begeleid door medewerkers van Sterk Huis en kinderdagverblijf de Koningsbeer. Dit is een tijdelijke 
situatie. In de regio worden gesprekken gevoerd om deze kinderen noodopvang te bieden binnen de 
eigen onderwijssetting.  
 
Zorgkinderen 
Minister Slob heeft vorige week de gemeenten gevraagd ook de opvang voor leerlingen zonder 
veilige thuisbasis te organiseren. Onze focus richt zich nu eerst op kinderen met acuut onveilige 
thuissituatie (code rood).  
 
Wij zijn momenteel bezig met een inventarisatie van de kinderen in een zorgelijke thuissituatie. 
Hierbij vindt afstemming plaats met de GGD, IMW, Sterk Huis en JGZ. Het gaat naar schatting om 
tientallen kinderen in Goirle. Op korte termijn verwachten wij vanuit de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant meer informatie over de verdere uitvoering. 
 
Zorg 
Vanuit ’t Loket en ContourdeTwern krijgen wij bericht dat inwoners op dit moment veel hulp en 
ondersteuning uit hun eigen netwerk krijgen. Bij contact met inwoners zijn de medewerkers alert op 
signalen van eenzaamheid.  
 
Met betrekking tot de zorgaanbieders geldt dat de meerderheid een afwijkende dienstverlening 
hanteert. De zorgverlening is beheersbaar op dit moment. Een aantal therapeuten en aanbieders van 



 
 
Bladnummer Datum 

4 6 maart 2020 
 

 

dagopvang hebben hun activiteiten gestaakt, maar volgen de cliënten nog wel. Bij Beschermd Wonen 
loopt de begeleiding ook in aangepaste vorm door. 
 
Wat betreft de informele zorg wordt vooral ingezet op (beeld) bellen en andere vormen van digitaal 
contact. Zo is aan alle taalcoaches gevraagd om digitaal contact te houden met hun taalmaatjes, zijn 
de vrijwillige ouderenadviseurs overgegaan op het bellen van hun cliënten en houden de vrijwilligers 
van de Werkgroep Opvang Statushouders Goirle telefonisch en digitaal contact met de 
statushouders. Zowel de taalmaatjes als de statushouders zijn in hun eigen taal geïnformeerd over de 
geldende maatregelen.  
 
Het adviespunt van ContourdeTwern coördineert en begeleidt alle burgerinitiatieven. Zo zijn 
vrijwilligers die willen bellen met ouderen voorzien van een gesprektool en vrijwilligers die 
boodschappen doen voor ouderen zijn voorzien van een instructie.  
 
Daarnaast is aan de Gôolse gids informatie over het coronavirus toegevoegd en kunnen inwoners via 
deze gids in contact treden met het adviespunt. Als er andere hulpverlening op gang komt, wordt dit 
in de Gôolse Gids zichtbaar gemaakt. 
 
Tot slot bent u eerder deze week geïnformeerd over de huisartsenstraat “Ingang C”. Het doet ons 
deugd om te melden dat deze vanaf vandaag (27 maart) actief in gebruik is genomen.  
 
Politieke besluitvorming 
Het blijft voorlopig onduidelijk op welke manier de politieke besluitvorming de komende periode 
doorgang kan vinden. Het fysiek bijeenkomen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Daar waar 
dat mogelijk is moeten vergaderingen in digitale vorm plaatsvinden. Met de regiegroep worden hier 
afspraken over gemaakt. Aan de regiegroep wordt onder andere een voorstel gedaan voor een 
beeldvormende bijeenkomst over de grondexploitatie Bakertand. 
 
In digitale vorm besluiten nemen is nog niet mogelijk. De minister van Binnenlandse Zaken werkt aan 
een spoedwet die digitale besluitvorming mogelijk zou moeten maken. In overleg met de 
fractievoorzitters en regiegroep wordt gekeken of we andere oplossingen kunnen inzetten. 
Bijvoorbeeld op de wijze zoals u dat 31 maart gaat doen, wanneer er sprake is van besluiten 
waarover brede consensus is.  
 
Komende week komen wij met meer informatie over de planning en voortgang van onderwerpen die 
door de gemeenteraad worden behandeld. Aan de hand daarvan wordt bekeken op welke wijze deze 
onderwerpen politiek besproken kunnen worden. 
 
Door de griffie wordt onderzocht of iedereen beschikt over een goed werkende iPad, zodat raads- en 
burgerleden digitaal zijn aangesloten. Ook wordt gekeken welke technieken en werkvormen 
inzetbaar zijn om in de komende periode met elkaar digitaal samen te werken. 
 
Vervolg 
U ontvangt wekelijks een raadsinformatiebrief met daarin de laatste stand van zaken. Volgende week 
ontvangt u tevens een extra raadsinformatiebrief over de stand van zaken m.b.t. de continuïteit van 
de werkzaamheden binnen onze organisatie.   
 
Wij blijven ons uiterste best doen om u op de hoogte te houden van alle belangrijke ontwikkelingen.  

https://www.goolsegids.nl/aanbod-per-onderwerp/corona-virus/
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Bijlage 

• Bestuurlijke informatiebrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (week 13) 

• Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (versie 26 maart 2020) 

• Brief burgemeester aan organisatoren evenementen 


