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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het bericht van de burgemeester d.d. donderdag 13 januari 2022 aan de ondernemers van Goirle en 
Riel naar aanleiding van diverse signalen die zijn ontvangen over de last die zij op dit moment 
ondervinden van de coronamaatregelen.  
 
Inleiding 
In aanloop naar de aankomende persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen van 
vrijdag 14 januari 2022 ontvingen wij diverse noodkreten van ondernemers waarin ze aangeven klaar 
te zijn met de nu geldende lockdownmaatregelen. Ook ontvingen we een brandbrief van het BIZ 
Centrum Goirle. De maatschappelijke druk om de huidige lockdownmaatregelen te versoepelen leeft 
uiteraard niet in Goirle en Riel alleen. Om de ondernemers op de hoogte te brengen van ons 
standpunt en van de stappen die momenteel bestuurlijk gezet worden, heeft de burgemeester 
vandaag onderstaand bericht aan de ondernemers in onze gemeente gemaild.    
 
Beste Goirlese en Rielse ondernemers, 
 
Zoals u uit de media zult hebben begrepen, wordt de maatschappelijke druk om de huidige 
coronamaatregelen te versoepelen, steeds groter. Ook ik heb de afgelopen dagen diverse winkeliers 
gesproken, waarbij het water tot aan de lippen staat. Daarnaast ontving ik gisteren een brandbrief 
van BIZ Centrum waarin deze signalen nog eens stevig bevestigd worden met een oproep aan mij om 
via de geëigende lijnen eveneens aan te dringen op openstelling van ‘winkels, horeca en cultuur’. Het 
is duidelijk dat het coronabeleid vraagt om breed draagvlak in alle geledingen van onze samenleving. 
Ik weet dat ook onder meer onze winkeliers, sportscholen, (thuis)kappers, horeca, 
recreatieondernemers, organisatoren van evenementen, de culturele sector en verenigingen in Goirle 
en Riel de maatregelen zoveel mogelijk hebben nageleefd in het belang van de volksgezondheid. 
Maar ik zie en hoor nu dat het steeds zwaarder wordt en dat -ondanks ondersteuningsmaatregelen 
van de overheid- het (spaar)geld op begint te raken.  
 
Gelet daarop leek het me goed om u te informeren over hetgeen er ‘achter de schermen’ gebeurt. 
Vanmiddag, donderdag 13 januari, vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dát is het gezaghebbend orgaan waarlangs gemeentebesturen 
gezamenlijk druk kunnen zetten op het kabinet. Daar zal een motie in stemming worden gebracht die 
er op neer komt dat het kabinet (via de VNG) wordt opgeroepen om meer evenwicht te brengen in de 
sociale, maatschappelijke en economische effecten en te kijken onder welke omstandigheden de 
samenleving wel veilig open kan. Ook vragen we in de motie om gemeenten ruimte te geven om 
samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is, rekening te houden 
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met de uitvoeringslast van de maatregelen (o.a. handhaving) die een grens heeft bereikt en om te 
komen tot een perspectief voor de lange termijn.  
 
Als burgemeester van Goirle stem ik voortdurend af met de andere gemeenten in Hart van Brabant en 
we hebben afgesproken dat we deze motie mee ondersteunen. Dat geldt dus ook voor Goirle. Als deze 
motie met (grote) meerderheid wordt aangenomen, dan zou dit voor het kabinet zwaar moeten 
wegen. Desondanks moeten we er rekening mee houden dat de lockdown (grotendeels) in stand blijft. 
Er bereiken ons echter signalen dat in dat geval diverse ondernemers het voornemen hebben om deze 
te negeren en (vanaf zaterdag) toch de deuren te openen. Sommigen van hen hebben al aan mij 
gevraagd in hoeverre hierop zal worden gehandhaafd en wat de eventuele consequenties kunnen zijn. 
 
Deze situatie is uiteraard ook elders in de regio aan de orde en daarom vindt morgenochtend een 
overleg plaats van het Regionaal Beleidsteam (RBT) waarin wordt besproken welke scenario’s we dan 
zullen volgen. Ook hier proberen we als midden-Brabantse burgemeesters natuurlijk zoveel mogelijk 
één lijn te trekken. Dat betekent concreet dat ik pas in de loop van morgen u hierover nader kan en 
zal informeren.  
 
Het leek mij goed om u hierover nu dit bericht te sturen.  
 
Ondertussen wens ik u mede namens het gemeentebestuur veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mark van Stappershoef 
Burgemeester 
 
Vervolg 
Er zal, zoals de burgemeester ook beschrijft, morgen in de loop van de dag een vervolg komen op dit 
bericht. Dit naar aanleiding van de uitkomsten uit het overleg in het Regionaal Beleidsteam (RBT) en 
de uitkomst van de motie die ingebracht wordt op de ALV van de VNG.   
 
Communicatie 
Het bericht is op donderdagmiddag 13 januari 2022 verzonden aan de ondernemers in Goirle en Riel  
en naar de koepelorganisaties voor ondernemers in Goirle en Riel.  
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