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Kennisnemen van 
De ontwikkelingen rondom het coronavirus. 
 
Inleiding 

Hierbij informeren wij u over de actuele stand van zaken over het coronavirus. Wij brengen u graag 

op de hoogte van de vele ontwikkelingen.  

 

Aanpak 
 
Landelijk en regionaal 
De aanpak en maatregelen om het coronavirus te bestrijden vinden landelijk plaats vanuit de Grip 4 
sturing. Dat betekent voor Brabant dat de voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s 
eindverantwoordelijkheid dragen en besluiten nemen. Deze sturing en besluitvorming vindt plaats 
binnen het zogenaamde interregionale beleidsteam (IRBT). Daar worden de besluiten genomen, een 
aanpak uitgewerkt en pakketten van maatregelen vastgesteld. Het IRBT zorgt ook dat er een goede 
uitwisseling is met de landelijke tafels en de ministers.  
 
Lokaal 
Wij als lokale bestuurders spelen nog steeds een grote rol van betekenis. Wij adresseren de zorgen 
en vraagstukken die zich op lokaal niveau aandienen en zijn tevens klankbord voor onze lokale 
instellingen en organisaties. Hierbij wordt de reguliere portefeuilleverdeling aangehouden1. 
Daarnaast is binnen de gemeente nog steeds het kernteam actief. Het kernteam vergadert tweemaal 
in de week en zet diverse acties uit om de crisis op lokaal niveau aan te pakken.  
 
Maatregelen 
 
Noodverordening 
Op 15 maart zijn aanvullende maatregelen opgelegd vanuit het kabinet om verdere verspreiding van 
het coronavirus/COVID-19 te beperken. Vanaf 18.00 uur moesten eet- en drinkgelegenheden, sport- 
en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops gesloten zijn en gesloten blijven2. Dit is een 
aanvulling op de eerdere maatregel van 13 maart om alle evenementen en bijeenkomsten met meer 
dan 100 personen afgelast te houden en te verbieden. De maatregelen gelden voorlopig t/m 6 april. 
Om het toezicht op de voornoemde maatregelen te kunnen uitvoeren, is door de voorzitter van de 

 
1 Mark van Stappershoef (openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing), Piet Poos (onderwijs, sport en jeugd), 
Marijo Immink (zorg, welzijn, participatie en volksgezondheid), Johan Swaans (economie en bedrijvigheid). 
2 Uitgezonderd zijn hotels, catering en afhalen en thuisbezorgen van maaltijden. 
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Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een noodverordening afgekondigd (zie bijlage). Deze 
noodverordening vervangt de eerdere noodverordening van 13 maart. 
 
Naleving 
In Goirle en Riel is het verbod van toepassing op de eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs 
en sauna’s. De gemeente kent namelijk geen seksinrichtingen en coffeeshops. Het verbod wordt 
door de ondernemers goed nageleefd. Controle op de naleving vindt dagelijks plaats door de 
buitengewoon opsporingsambtenaren en de politie (bij geen opvolging).  
 
Economie 
De sluiting heeft een enorme impact op de ondernemers en biedt hen veel onzekerheden. Per brief 
zijn alle ondernemers en verenigingen (met horeca en/of sportfaciliteiten) door de burgemeester 
nader geïnformeerd (zie bijlage). Met vragen kunnen zij onder andere terecht bij het 
ondernemersloket van de gemeente Goirle. 
 
Daarnaast is door het kabinet een pakket van noodmaatregelen beschikbaar gesteld om de 
ondernemers financieel te compenseren. Op lokaal niveau kunnen ondernemers een beroep doen op 
het Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Dit wordt gecoördineerd door de gemeente Tilburg. 
Ondernemers die getroffen zijn door de maatregelen krijgen voorrang bij de aanvraag van Bbz. 
 
Verder helpen wij ondernemers door middel van informatievoorziening. Acties die inmiddels zijn 
uitgevoerd en/of nog lopen zijn: 

• Er is informatie geplaatst voor ondernemers op de gemeentelijke website; 

• Een inventarisatieronde is gedaan onder de voorzitters, park- en centrummanagers. Wat 
leeft er en wat is de informatiebehoefte van de ondernemers? 

• Het platform “155-help een bedrijf” is ingezet. Dit platform helpt ondernemers in nood 
kosteloos met het zoeken naar de beste oplossingen en/of mogelijkheden voor hun bedrijf. 
Het platform deelt wekelijks met de gemeente een overzicht van de ondernemers die zich 
aanmelden. De gestelde vragen zijn hierbij geanonimiseerd; 

• Landelijke ontwikkelingen worden gemonitord door de medewerkers economische zaken. De 
informatievoorziening wordt hierop aangepast. Zij zijn tevens per e-mail en telefoon 
beschikbaar voor vragen; 

• Daarnaast wordt nagedacht over andere maatregelen om ondernemers te ondersteunen. 
Ook is er nauw contact tussen de accountmanagers in GHO-verband, om van elkaar te weten 
wat er speelt in de gemeenten. Waar mogelijk trekken de GHO-gemeenten gezamenlijk op. 

 
Onderwijs en kinderopvang 
Vanaf 16 maart zijn alle onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven gesloten. Voor ouders 
werkzaam in de vitale sectoren is noodopvang geregeld. In de gemeente Goirle nemen alle 
instellingen hierin zelf het voortouw. De coördinatie is overgenomen door de gemeente. Hiervoor is 
een coördinator noodopvang aangewezen. Het aantal aanmeldingen van ouders die van de 
noodopvang gebruik willen maken is tot nu toe redelijk beperkt. Op dit moment zijn er geen grote 
knelpunten. Op regionaal niveau wordt bekeken of de 2-ouder regeling (beide werkzaam in de 
vitalesector) verruimd kan worden naar 1 ouder werkzaam in de vitale sector.  
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
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Zorg 
Alle zorgaanbieders nemen noodmaatregelen en volgen de RIVM-richtlijnen op. Er is voortdurend 
contact met alle aanbieders in de regio Hart van Brabant. De impact bij de zorgaanbieders wordt 
dagelijks gemonitord. Daarnaast vindt continu afstemming met de andere regio’s in Brabant plaats. 
De medewerkers van ´t Loket staan in goed contact met de inwoners. Zij tonen veel begrip voor de 
situatie en zijn heel coöperatief. 
 
Zorgaanbieders 
De zorgaanbieders zijn bezig de zorg voor de meest kritische cliënten te waarborgen, vaak in de 
thuissituatie (via ambulante hulp) en/of via de telefoon. De belangrijkste afweging is steeds of de 
zorg dusdanig noodzakelijk is dat dit fysiek contact rechtvaardigt. Vooralsnog is deze afweging goed 
te maken en treden de aanbieders daarover in overleg. 
 
De continuïteit van de zorg is op dit moment niet overal meer vanzelfsprekend. Een aantal 
aanbieders sluiten hun locaties volledig of gedeeltelijk vanwege ziekteverzuim van het personeel, 
afmeldingen van cliënten en zorgen over verdere verspreiding van het virus. Op dit moment zijn wij 
bezig met het in kaart brengen en monitoren van de continuïteit van alle zorg (voorliggende 
voorzieningen en informele zorg).  
 
Burgerhulpinitiatieven  
Voor burgerhulpinitiatieven is afgesproken dat de coördinatie ligt bij het adviespunt van stichting 
Contour de Twern. Inwoners die willen helpen of een hulpvraag hebben kunnen zich bij het 
adviespunt melden. Zij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Dit is gecommuniceerd via de 
gemeentelijke website en de sociale mediakanalen. 
 
Jeugdbescherming Brabant (JBB) 
Jeugdbescherming Brabant (JBB) werkt waar mogelijk op afstand. Ze gaat enkel op huisbezoek of 
nodigen cliënten uit op kantoor wanneer deze geen gezondheidsklachten hebben. Deze contacten 
blijven noodzakelijk om een goede risico-inschatting over de veiligheid te kunnen maken. 
 
Crisis Interventieteam (CIT) 
Het Crisis Interventieteam (CIT) doet zijn  werk zoveel mogelijk telefonisch. Indien dit niet kan gaan 
de leden van het CIT op locatie. Ze houden afstand, dragen mondkapjes en handschoenen. Het CIT 
ziet op dit moment een toename van suïcidale personen.  
 
Veilig Thuis 
Veilig Thuis werkt ook met een noodprotocol. Zij ontvangt momenteel minder meldingen en minder 
adviesvragen (circa 10% minder). Wel zijn de meldingen die binnen komen zwaarder en meer acuut. 
 
Politieke besluitvorming 
Deze crisis heeft consequenties voor het politieke proces en heeft gevolgen voor de bijeenkomsten 
van commissie en/of raad. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft hiervoor 
uitgangspunten geformuleerd (zie bijlage). Met deze uitgangspunten houdt dit voor onze gemeente 
in dat de onderwerpen die niet kunnen wachten, zijn besproken met het college en de griffier. In de 
regiegroep, die via Facetime vergadert, wordt op 30 maart een overzicht besproken. 
 
Voor de voorbereiding van besluitvorming (beeldvorming en oordeelsvorming) is het niet direct 
noodzakelijk om fysiek bij elkaar te komen. In overleg met de gemeenten in de regio Hart van 
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Brabant wordt gezocht naar andere in te zetten (digitale) hulpmiddelen en werkwijzen. Wanneer u 
zelf suggesties heeft over de werkvormen die benut kunnen worden, meld deze bij de griffier.  
 
Tot slot is het wenselijk om de benoeming van een nieuwe wethouder op 31 maart door te laten 
gaan. Dit is onder meer van belang zodat in deze crisistijd ook het college weer op volle kracht kan 
werken. Gekeken wordt hoe deze besluitvorming zo veilig en verantwoord mogelijk kan gebeuren. 
Een scenario is dat een eerste uitgeschreven vergadering het quorum niet haalt, waarna 
besluitvorming en aflegging van de eed/belofte in een tweede vergadering met een minimaal aantal 
aanwezigen plaatsvindt. Met de fractievoorzitters wordt de werkwijze afgestemd. U wordt hierover 
nader geïnformeerd. 
 
Vervolg 
Wij streven na om rust en kalmte te bewaren in deze onzekere en bijzondere tijd. De ontwikkelingen 
gaan snel. Wij blijven ons uiterste best doen om u op de hoogte te houden van alle belangrijke 
ontwikkelingen. Een dezer dagen ontvangt u opnieuw de wekelijkse bestuurlijke informatiebrief 
vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  
 
Bijlage 

• Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (16 maart 2020) 

• Brief burgemeester coronavirus 

• Brief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant afwegingen politiek besluitvormingsproces 


