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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 
Vanaf 1 juni wordt een aantal maatregelen versoepeld. Hiervoor wordt een nieuwe noodverordening 
vastgesteld. Deze is vanaf komend weekend te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant.  
 
In Goirle worden alle maatregelen nog steeds goed opgevolgd. Uitzondering was de Oostplas waar 
het op Hemelvaartsdag te druk was en niet door iedereen de 1,5 meter maatregel werd opgevolgd. 
Wij treffen maatregelen om herhaling te voorkomen. Zo gaan wij waarschuwingsborden plaatsen en 
frequenter toezicht houden bij de plas bij zomers weer. Ook ligt een scenario klaar om bij te grote 
drukte de belangrijkste toegangswegen naar het strand tijdelijk af te sluiten.  
 
Grens België 
België heropent naar verwachting op 8 juni weer de grens voor alle reisbewegingen van en naar 
Nederland. Nederlandse en Belgische burgemeesters uit de grensregio hebben opgeroepen om 
familiebezoek over de grens al eerder toe te staan. Hier is tot dusver nog geen gehoor aan gegeven. 
 
Economie 
Op 18 mei hebben wij gesproken met alle ondernemersverenigingen over de gevolgen van Corona nu 
en op middellange en lange termijn. Aan dit overleg namen deel: Ons Tijvoort, Ondernemers 
Vereniging Riel (OVR), Horeca Afdeling Riel en Goirle (HARG), Centrum Goirle, Vereniging Recreatie 
en Toerisme Goirle en ZLTO Hart van Brabant. Afgesproken is om dit overleg om de twee maanden te 
organiseren, zolang dit noodzakelijk is.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap
https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona
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De ondernemers spraken hun zorgen uit over de gevolgen voor de economie. Tevens is de zorg 
uitgesproken over correcte handhaving, nu er steeds meer regelgeving komt. De angst om een boete 
te krijgen is hoog. Wij hebben aangegeven dat wij altijd eerst het gesprek met de ondernemer 
aangaan, alvorens wij gaan handhaven.  
 
Op 1 juni mogen de eet- en drinkgelegenheden en bijbehorende terrassen onder voorwaarden weer 
open. Aangezien er sprake is van de 1,5 meter maatregel is besloten om onder voorwaarden mee te 
werken aan terrasuitbreiding. Door de gemeente zijn uitgangspunten opgesteld voor 
uitbreidingsmogelijkheden van het terras. Voor de uitbreiding van het terras moeten ondernemers 
een wijziging op hun exploitatievergunning aanvragen. Hiervoor betaalt de ondernemer geen leges. 
Inmiddels zijn ruim 10 vergunningen verleend. 
 
Op 26 mei heeft de HARG een online ledenoverleg georganiseerd over de heropening van de horeca. 
In dit overleg hebben wij alle protocollen doorgesproken en toegelicht. Openstaande vragen worden 
door de gemeente nog deze week beantwoord. Tijdens het pinksterweekend is een medewerker van 
de gemeente telefonisch bereikbaar voor concrete vragen vanuit de horeca. 
 
De huidige Tozo regeling loopt af op 31 mei. Alle aanvragers van de Tozo regeling krijgen een brief 
met de mededeling dat de huidige Tozo regeling afloopt en een nieuwe Tozo regeling volgt (Tozo 2). 
Bij deze nieuwe Tozo regeling wordt, in tegenstelling tot de huidige Tozo regeling, wel de 
partnertoets toegepast. Voor veel ondernemers pakt deze regeling dan ook minder positief uit. 
 
Onderwijs en kinderopvang 
 
Basisonderwijs en buitenschoolse opvang 
Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt dat het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang 
vanaf 8 juni weer volledig opengaan, mits de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. 
De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen naar de school en bij de 
buitenschoolse opvang terecht. De kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) is als sinds 11 mei volledig 
open.  
 
Voortgezet (speciaal) onderwijs 
Het voortgezet (speciaal) onderwijs gaat vanaf 1 juni weer open. De gemeente Tilburg is nu in kaart 
aan het brengen hoe de start in de regio zal gaan verlopen. Voor het Mill Hill College en De Keyzer 
verwachten wij geen problemen; er zijn ook geen signalen afgegeven door deze scholen. 
 
Noodopvang  
De noodopvang overdag stopt per 8 juni en is dan alleen nog beschikbaar in avond, nacht en 
weekenden voor ouders die in de zorg werken.  
 
De noodopvang wordt vanaf 11 mei niet meer volledig met gesloten beurzen uitgevoerd. Dat kan ook 
niet, omdat de dagopvang en gastouderopvang weer regulier opengaan en de buitenschoolse opvang 
ook weer opengaat in aansluiting op de schooldagen. Daarom is de financiering van de noodopvang 
bij de gemeenten belegd. Het Rijk heeft hiervoor middelen gereserveerd voor de gemeenten. Wij zijn 
momenteel aan het bekijken welke kosten op welke wijze gedeclareerd kunnen worden. Hiervoor 
wachten we nog op de richtlijnen van de VNG. De gemeente Tilburg is dit ook aan het onderzoeken. 
Wij hebben aangegeven het zeer wenselijk te vinden als alle gemeenten in de regio hierin dezelfde 
werkwijze hanteren. 
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Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang 
Ouders die gebruik maken van de kinderopvang via een gemeentelijke regeling, in het kader van 
voorschoolse educatie of peuteraanbod, krijgen een vergoeding voor hun eigen bijdrage via de 
gemeente. Deze vergoeding dekt de periode 16 maart tot 8 juni. De ouders zijn via de kinderopvang 
reeds gecompenseerd voor de maanden maart en april. Dit wordt later verrekend met de 
eindafrekening van de subsidie over 2020. 
 
Sport en spel 
Sinds 11 mei mag iedereen ouder dan 18 jaar ook weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter 
afstand. Vanaf 1 juni geldt de 1,5 meter maatregel niet meer voor kinderen t/m 18 jaar. Wedstrijden 
en competities blijven verboden en ook sportkantines en kleedkamers blijven gesloten. Veel 
buitensportverenigingen hebben de gemeente geïnformeerd over hun plannen om weer te starten. 
Hierbij worden de protocollen van de sportbonden en de maatregelen van het RIVM in acht 
genomen. Daarnaast is er een aantal initiatieven in de openbare ruimte ontplooid. Van de meldingen 
die bij ons zijn gedaan, hebben wij een overzicht. Er blijven veel vragen binnenkomen van 
verenigingen en sportaanbieders die willen weten wat wel en niet mogelijk is.  
 
Op 27 mei is bekend geworden dat binnensport vanaf 1 juli naar verwachting weer is toegestaan en 
ook de sportkantines weer open mogen. Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden met een 
aantal (binnen)sportverenigingen. Zodra meer zicht is op onder welke voorwaarden dit mag, nemen 
we uiteraard opnieuw contact met de betreffende partijen op. 
 
Cultuur en wijkcentra  
Op 1 juni mogen de wijkcentra (De Deel, Wildacker, Leybron) en het Cultureel Centrum Jan van 
Besouw weer onder voorwaarden open. Met alle partijen hebben wij inmiddels contact gehad. De 
verwachting is dat de wijkcentra wachten met de heropening tot 1 september. Diverse verenigingen 
die activiteiten organiseren in de wijkcentra hebben aangegeven te willen wachten op het nieuwe 
seizoen. Ook reguliere cursussen eindigen normaal gesproken ook begin juni. Het Cultureel Centrum 
Jan van Besouw bekijkt momenteel of het rendabel is om open te gaan en per zaal 30 bezoekers toe 
te laten.  
 
Er zijn nog geen signalen bekend van financiële problemen. De Stichting SCCG heeft drie maanden 
uitstel van betaling gekregen.  
 
Zorg 
 
Alzheimercafé 
Het Alzheimercafé heeft twee keer digitaal plaatsgevonden en de afleveringen zijn op Youtube 
geplaatst. Het Alzheimercafé biedt tips over hoe om te gaan met personen met dementie, die de 
Corona-maatregelen niet goed begrijpen. De afleveringen zijn tevens te vinden op de websites van 
Alzheimer Nederland en de bibliotheek Midden-Brabant. 
 
Boodschappendienst 
Er is nog steeds geen gebruik gemaakt van de boodschappendienst. Tot nu toe zijn alle verzoeken 
opgelost binnen het eigen netwerk. Dit is een duurzamere oplossing. 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCkaRvhIJV2WtQejWg_gWh7Q/videos?disable_polymer=1
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Buurtbemiddeling 
Bij buurtbemiddeling zien we nog geen toename van aanvragen. Wel is een wachtlijst ontstaan, 
omdat 75% van de vrijwilligers op dit moment geen bezoeken aflegt. Stichting ContourdeTwern 
houdt regelmatig contact met de personen op de wachtlijst om een vinger aan de pols te houden. 
 
Interne bedrijfsvoering 
Een werkgroep is voorbereidingen aan het treffen om vanaf 1 juli weer veilig op het gemeentehuis te 
kunnen werken. Zo komen er desinfectiezuilen, stickers en pijlen op de vloer en de schoonmaak 
wordt aangepast. Thuiswerken blijft echter de norm tot 1 september. 
 
Vervolg 
Wij bevinden ons nu in een stabiele fase van de crisis. Op momenten dat er sprake is van 
bijzonderheden of dat er anderszins aanleiding toe is, ontvangt u van ons weer een 
raadsinformatiebrief.  
 
Bijlage 

• Bestuurlijke informatiebrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
__________________________________________________________________________________ 


