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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. Daarnaast 

attenderen we u op de website waarstaatjegemeente.nl van de VNG. Op deze website vindt u meer 

informatie over de impact van de coronacrisis op gemeenten en de gemeente Goirle in het bijzonder. 

De volledige link is: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-

op-uw-gemeente/  

 

Maatregelen 
Noodverordening 
Op 25 augustus is een nieuwe noodverordening afgekondigd. Nieuw in deze verordening is het 
verbod op kermissen en de mogelijkheid tot het aanvragen van ontheffing van het verbod op 
wervings- en introductie-activiteiten. Vanwege het verbod op kermissen zal de kermis in Riel eind 
deze maand niet doorgaan. De noodverordening is (onder “Downloads”) te raadplegen op de 
website van de VRMWB. 
 
De coronamaatregelen worden in Goirle goed nageleefd. Wij ontvangen weinig meldingen van 
eventuele misstanden in de openbare ruimte, bij winkels of de horeca. Wanneer wij meldingen of 
andere signalen ontvangen, wordt het gesprek aangegaan met de ondernemer of ter plaatse een 
controle uitgevoerd. Tot dusver is het niet nodig gebleken om handhavend op te treden. 
 
Tussentijdse verantwoording Grip 4 
De voorzitter van de veiligheidsregio moet na afloop van een ramp of crisis verslag uitbrengen aan de 
gemeenteraden van de getroffen gemeenten in de regio. De coronacrisis is voorlopig nog niet ten 
einde, maar de voorzitter maakt inmiddels al geruime tijd gebruik van zijn wettelijke bevoegdheden 
in het kader van de bestrijding van de crisis. Dit maakt het wenselijk om tussentijds verantwoording 
af te leggen. De verantwoording en de daar bijbehorende aanbiedingsbrief treft u in de bijlage aan.  
 
Tijdelijke wet maatregelen covid-19  
Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wil het kabinet voor de langere termijn 
komen tot maatregelen om corona te bestrijden. Deze wet moet in de plaats komen van de op dit 
moment geldende noodverordening. Op het wetsvoorstel zijn vanuit diverse partijen op- en 
aanmerkingen ontvangen. Hierop is het wetsvoorstel aangepast en opnieuw ter advisering aan de 
Raad van State voorgelegd. Na afgifte van dit advies wordt deze in het wetsvoorstel verwerkt en 
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wordt het wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Het is nog niet bekend op wat 
voor termijn dit zal plaatsvinden.   
 

Economie/horeca 
Op 10 augustus zijn de richtlijnen voor de horeca enigszins aangescherpt. Zo is het vanaf dat moment 
in de horeca verplicht de bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en 
contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Ook moet er voor zitplaatsen buiten  
gereserveerd worden. Eerder gold de reserveringsplicht enkel voor binnen.  Ook kan besloten 
worden een horecagelegenheid (of andere recreatieve instellingen) tijdelijk te sluiten als een 
bronbesmetting geconstateerd wordt. 
Ondanks aanscherping van deze regels zijn er niet veel vragen binnengekomen vanuit de 
ondernemers in Goirle. Wel is er bij de horeca veel angst voor de toekomst. Het slecht weer seizoen 
komt eraan, hetgeen leidt tot de vraag: wat betekent dat voor het bezoekersaantal en dus de omzet? 
Met name horeca en evenementenbranche hebben het momenteel heel zwaar.  
De horeca ziet wel de eigen verantwoordelijkheid. Dit weekend besloot bijvoorbeeld 
horecagelegenheid D’n Brands zelf om, uit voorzorg, de zaak vanaf 23.00 uur gesloten te houden. Dit 
omdat er een aantal frequente bezoekers positief getest bleek op Corona. Hoewel deze bezoekers 
sinds ze klachten hadden niet meer in de kroeg zijn geweest, hebben de ondernemers er toch voor 
gekozen het zekere voor het onzekere te nemen. 
De gemeente heeft nog steeds nauw contact met de diverse ondernemersverenigingen en houdt 
periodiek coronaoverleg met deze vertegenwoordigers.  
De verwachting is dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog een flinke nasleep gaan 
hebben. Er wordt een toename aan faillissementen verwacht en daardoor ook een toename in 
werkloosheid. 
 

Onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur 
Sportverenigingen en één kinderdagverblijf stellen vragen over de huur. Ze willen graag dat de 
gemeente hen hierin tegemoetkomt. Er komt een collegevoorstel hierover. Daarin is ook opgenomen 
van welke regelingen de gemeente gebruik kan maken. Voor cultuur ontvangen wij een 
tegemoetkoming vanuit het Rijk. Er wordt bekeken welke voorwaarden hieraan zitten en of we 
financieel iets zouden kunnen betekenen voor onder meer de wijkcentra en het Cultureel Centrum 
Jan van Besouw.  In september komt een voorstel in het college over de compensatie van de kosten 
die gemaakt zijn door de kinderopvang, gastouders en ouders. De compensatie die de gemeente 
daarvoor krijgt, is voldoende om de opvangorganisaties te kunnen compenseren.  
 

Zorg 
Bij ‘t Loket zien we een beperkte toename aan coronagerelateerde zorgvragen. Ook zien we dat 
meer mensen hun ‘uitgestelde zorgvraag’ stellen. Na de zomerperiode neemt mogelijk de zorgvraag 
iets toe omdat door de start van scholen meer problematiek in beeld komt bij professionals. Het is 
nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn.  
Binnen het preventieve veld zien we een toename van vragen/ontwikkelingen die coronagerelateerd 
zijn. Dit hebben we tot nu toe op kunnen vangen door binnen de huidige inkoopafspraken 
werkzaamheden te verschuiven en prioriteiten te stellen. 

 
Bijstand en financiën 
Er zijn de afgelopen periode fors meer uitkeringsaanvragen binnen gekomen. Op basis van scenario’s 
geschetst door CPB/Berenschot kan het aantal bijstandsgerechtigden met 47% groeien tot eind 2022.  
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De vooruitzichten zijn niet goed. Niet goed voor onze inwoners die een baan willen, een stabiel 
inkomen en perspectief om verder te komen. De consequenties van corona reiken veel verder dan 
het hier en het nu. Het lijkt er nu op dat we de komende jaren rekening moeten houden met een 
grote toeloop naar de ondersteuningsmogelijkheden. Behalve een uitkering zijn dat bijvoorbeeld een 
beroep op re-integratie, schulddienstverlening, minimabeleid, de voedselbank etc. De komende 
periode gaan we bekijken hoe we proactief met deze ontwikkelingen om kunnen gaan en welke 
ondersteuning we inwoners kunnen bieden. We blijven u hierover informeren.  

Politieke Besluitvorming 
De raadzaal is ingericht op anderhalve meter. Helaas is er dan geen ruimte voor publiek. Publiek 
moet de vergaderingen volgen via de website. Daarnaast wordt eraan gewerkt om vanaf 22 
september de raadsvergaderingen live uit te zenden door de LOG. Op deze manier wordt de 
toegankelijkheid van de vergaderingen flink vergroot. Er is wel ruimte voor de pers om de 
vergadering fysiek te volgen. 

Op de griffie wordt gezorgd dat er ook een mogelijkheid blijft om zo nodig vergaderingen weer 
digitaal te laten plaatsvinden.  

Onderzocht wordt hoe inwoners zo goed mogelijk bij de besluitvorming worden betrokken. Daarvoor 
zijn mogelijk ook extra technische voorzieningen wenselijk. Bijvoorbeeld om digitaal in de raadzaal 
met mensen buiten de raadzaal te overleggen. 

Interne bedrijfsvoering 
Op 18 augustus werd tijdens de persconferentie duidelijk dat thuiswerken ook na 1 september de 
norm blijft. Voor medewerkers geldt dus nog steeds: werk zo veel als mogelijk thuis.  
 

Vervolg 
Op momenten dat er sprake is van bijzonderheden of dat er anderszins aanleiding toe is, ontvangt u 
van ons weer een raadsinformatiebrief.  
 

Bijlagen 
Brief verantwoording Grip 4 COVID-19 
Tussentijdse verantwoording gemeenteraden COVID-19 crisis 
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