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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 vindt u terug in de bijgevoegde 
bestuurlijke informatiebrief (d.d. 5 juni 2020) van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
Deze ontving u al eerder en is voor de volledigheid nog eens toegevoegd. Welk effect dit heeft op en 
in de gemeente Goirle leest u hieronder, naast uiteraard de lokale ontwikkelingen. 
 
Maatregelen 
Dilemma’s noodverordening 
Met de versoepeling van de maatregelen wordt keer op keer een nieuwe noodverordening 
opgesteld. De nieuwe maatregelen en mogelijkheden die dat biedt stelt ons allen ook weer voor 
nieuwe dilemma’s. Daarnaast komen vanuit de samenleving op basis van de aangepaste regels 
diverse vragen op ons af, waar de noodverordening niet altijd eenduidig bij toegepast kan worden. 
Argumenten die steeds vaker gebruikt worden zijn dat het elders wel toegestaan wordt. Op een 
aantal onderwerpen heeft het Regionaal Beleidsteam van de veiligheidsregio dan ook een standpunt 
ingenomen: 

• Bowlen in een voor publiek toegankelijk gebouw wordt toegestaan (maximaal 30 personen); 

• Darten en biljarten is toegestaan met eigen materiaal (maximaal 30 personen); 

• Drive-ins worden toegestaan voor maximaal 100 auto’s, 2 personen (of 1 huishouden) per 
auto; 

• Toiletten op de recreatieparken mogen t.b.v. de dagrecreanten open van 08.00 uur tot 20.00 
uur; 

• Er volgt een extra communicatietraject t.b.v. het sturen van het gedrag van buitenlandse 
toeristen. Dit met het oog op het heropenen van de grenzen op 15 juni.   

 
De horeca- en recreatie ondernemers zijn over deze verruimingen geïnformeerd.  
 
Eerste bevindingen heropening horeca 
Op 1 juni is de horeca heropend. Ondernemers die dat wensten hebben een terrasuitbreiding 
aangevraagd. Hiervoor zijn door het college uitgangspunten vastgesteld. Veel horecaondernemers 
maakten gebruik van de terrasuitbreiding. De horeca had een goede openingsdag met mooi weer. Er 
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was sprake van een gemoedelijke sfeer op de terrassen en er hebben zich geen bijzonderheden 
voorgedaan. Zowel horeca als gasten hielden zich goed aan de regels.  
 
Plan van aanpak op- en doorstart tijdens en na de coronacrisis 
De coronacrisis houdt Nederland in zijn greep. Er zijn door het kabinet ingrijpende maatregelen 
genomen die de maatschappij raken. Ook zijn steunmaatregelen ingezet voor onder meer 
ondernemers. De gemeente Goirle reageert zo adequaat mogelijk op deze maatregelen. Vanaf mei 
2020 zijn en worden de maatregen geleidelijk versoepeld. Er is een nieuwe fase aangebroken: een 
doorstart naar een ‘nieuw’ normaal. 
 
We hebben meerdere uitdagingen bij de versoepeling van de overheidsmaatregelen, van toegang tot 
gemeentelijke gebouwen tot een veilige werkomgeving voor gemeentefunctionarissen, 
toename van het maatschappelijk verkeer en het toezicht op de naleving van de 1,5 
metersamenleving. Tal van beleidsterreinen zijn geraakt, waarbij de vraag is of wijzigingen in beleid 
of wijze van organiseren en uitvoeren nodig zijn. 
 
Een ambtelijke denktank is maatregelen aan het voorbereiden voor de middellange en lange termijn. 
De ambtelijke denktank werkt daarbij samen met lokale en regionale partners, zoals het onderwijs, 
verenigingen en het bedrijfsleven.   
 
In onderstaand overzicht1 staan de uitdagingen die wij de komende tijd op ons af zien komen. Per 
categorie is er een werkgroep geformeerd die om te beginnen de opdracht voor dat thema scherp 
formuleert en een planning maakt. Per thema moet naast de vragen die bij dat specifieke thema 
horen, ook gekeken worden naar kansen en naar financiële consequenties. Iedere werkgroep krijgt 
twee weken de tijd om de opdracht te omschrijven.  Het streven is om die opdrachten begin juli vast 
te stellen.  
 

 
 

 
1 Bron: https://www.gemeentesecretaris.nl/assets/Uploads/3dd5974972/Handreiking-geleidelijke-door-en-
opstart-gemeenten-tijdens-en-na-coronacrisis-v2.pdf 12-5-2020 

https://www.gemeentesecretaris.nl/assets/Uploads/3dd5974972/Handreiking-geleidelijke-door-en-opstart-gemeenten-tijdens-en-na-coronacrisis-v2.pdf
https://www.gemeentesecretaris.nl/assets/Uploads/3dd5974972/Handreiking-geleidelijke-door-en-opstart-gemeenten-tijdens-en-na-coronacrisis-v2.pdf
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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, zoals bijvoorbeeld over de noodwet.  
 
Bijlagen 

• Bijlage 1: Bestuurlijke informatiebrief (d.d. 5 juni 2020) van de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant 
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