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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. 
 
Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm) 
15 december is Nederland in een lockdown gegaan. Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om 
zich heen. De reeds genomen maatregelen blijken helaas niet voldoende. De nieuwe maatregelen 
zijn erop gericht het aantal sociale contacten en reisbewegingen nog meer te beperken en daarmee 
de druk op de ziekenhuiszorg te verlichten. Zo zijn alle niet-essentiële winkels gesloten, zijn 
sportscholen dicht, contactberoepen verboden en is groepsvorming (groter dan 2 personen) niet 
toegestaan. Alle maatregelen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid. 

 
De nieuwe maatregelen worden in Goirle goed nageleefd. De detailhandel houdt zich in het 
algemeen goed aan de recent opgelegde sluiting. Verder ontvangen wij weinig meldingen van 
eventuele misstanden. Wanneer wij meldingen of andere signalen ontvangen, wordt het gesprek 
aangegaan met de ondernemer of ter plaatse een controle uitgevoerd. Ook voeren wij 
steekproefsgewijs controles uit. Tot dusver is het niet nodig gebleken om handhavend op te treden. 

 
Economie 
Op dit moment worden, door team economie, de horecaondernemers persoonlijk benaderd en 
uitgenodigd voor een eventueel gesprek. De ondernemers krijgen, indien hier interesse voor is, de 
wegwijzer gemaild. Sinds de nieuwe lockdown zijn ook de meeste detaillisten hard geraakt. We 
krijgen veel vragen en deze worden zo snel mogelijk beantwoord. 
Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een ‘tijdelijke ondersteuning zelfstandige 
ondernemer’ ofwel de Tozo. Er is inmiddels een derde Tozo-regeling. We hebben op dit moment 63 
Tozo3 aanvragen.  
 
De lockdown heeft grote impact op de ondernemers. Met name op de horeca en 
evenementenbranche die al lange tijd stilliggen. Team Economie heeft een wegwijzer samengesteld 
voor ondernemers waarin alle, op dit moment bekende, hulpmogelijkheden zijn opgenomen. Dit 
betreft niet alleen hulp op financieel vlak, maar ook bijvoorbeeld hoe personeel kan worden 
uitgeruild en waar ze terecht kunnen bij problemen op bijvoorbeeld psychosociaal vlak. De wegwijzer 
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vindt u op de website van de gemeente Goirle www.goirle.nl/coronahulp-aan-ondernemers onder 
het kopje ‘wegwijzer’. 
 
 
Voor ondernemers die tussen wal en schip vallen wat betreft de maatregelen wordt er via de 
gemeenten binnenkort extra hulp geboden. Gemeenten geven tijdelijke ondersteuning van 
noodzakelijke kosten als deze door inkomstenterugval niet meer betaald kunnen worden. Dit kunnen 
zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of werknemers die wegens 
quarantaine inkomsten mislopen. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt. Het kabinet 
reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021. In februari is naar verwachting 
de uitwerking van deze regeling met gemeenten afgerond. 
 
Noodopvang kinderopvang en onderwijs in Goirle 
De basisscholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval  
17 januari 2021 les op afstand. Er geldt een uitzondering voor kinderen in een kwetsbare positie en 
leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. In samenspraak met onderwijs, kinderopvang en 
jeugdhulpaanbieders hebben wij de procedure voor de noodopvang van kwetsbare kinderen en 
kinderen met ouders werkzaam in cruciale beroepen weer opgestart. 
 
Kinderen in kwetsbare positie 
Aan scholen en kinderopvanglocaties is gevraagd de opvang voor kinderen van ouders in cruciale 
beroepen en kinderen in kwetsbare positie te waarborgen. De scholen en kinderopvang maken een 
inventarisatie van de kwetsbare kinderen. De scholen stemmen dit af met de kinderopvang. Als 
kwetsbare kinderen door de richtlijnen worden uitgesloten van noodopvang, wordt daarvoor een 
passende oplossing gezocht. De gemeente heeft hierin de regierol.   
 
Extra activiteiten voor onze jongeren 
Inmiddels is de definitie van kwetsbare groepen (waarvoor nog wel activiteiten binnen gehouden 
mogen worden) verruimd en vallen ook kwetsbare jongeren hier onder. Stichting Jong is hiervan op 
de hoogte en zij gaan in overleg met de kwetsbare jongeren wat voor activiteiten zij kunnen 
organiseren. Met inachtneming van de huidige richtlijnen natuurlijk. 
 
Gemeenten kunnen voor deze winterperiode een beroep doen op rijksgelden om activiteiten voor 
jongeren te organiseren. Het gaat dan om een bedrag van € 10.000,-. Goirle heeft dit bedrag ook 
aangevraagd. Stichting Jong heeft aangegeven met dit bedrag (extra) activiteiten voor de jongeren te 
willen organiseren. Zij dienen bij ons een plan in hoe deze extra activiteiten eruit komen te zien. Wij 
zijn bezig met een inventarisatie van partijen die dit eventueel ook willen, we geven de voorkeur aan 
activiteiten die vernieuwend zijn en met lokale ondernemers worden georganiseerd. Het bedrag mag 
tot en met de voorjaarsvakantie 2021 besteed worden.  
 
Weer noodopvang kinderen Sterk Huis bij Scouting Riel 
Vanuit Sterk Huis is het verzoek gekomen om weer gebruik te mogen maken van het scoutinggebouw 
in Riel om kinderen vanaf 4 januari op te vangen die (nog) geen gebruik kunnen maken van de 
noodopvang op hun eigen school. Sterk Huis wil deze pleeggezinnen graag voor de kerstvakantie 
perspectief bieden zodat de stress in de vakantie niet te hoog oploopt en ze weten dat er ook na de 
vakantie opvang is. Deze vorm van kinderopvang mag nog wel doorgaan. Het scoutinggebouw moet 
wel dicht zijn, maar deze opvang kunnen we beschouwen als dagbesteding voor kwetsbare groepen. 
Dit is uitgezonderd van de algehele sluiting. In de toelichting van de wet staat dat deze vorm van 
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opvang enkel is toegestaan voor mensen met een beperking en ouderen. Maar wij zijn van mening 
dat deze kinderen ook als een kwetsbare groep kunnen worden beschouwd.  
 
Rol gemeente vanaf 16 december 2020 
Aangezien de noodopvang door de kinderopvangorganisaties en de scholen wordt gedaan, heeft de 
gemeente geen regierol. De gemeente is wel coördinerend voor de opvang van kinderen in een 
kwetsbare positie. Uitgangspunt is dat organisaties zelf goed in staat zijn om de noodopvang te 
realiseren in bestaande locaties in een fysiek en emotioneel veilige omgeving met gekwalificeerd en 
bevoegd personeel. 
 
In het voorjaar is de noodopvang uitstekend verlopen en hebben kinderopvang en onderwijs 
noodopvang geboden in een veilige en gezonde omgeving. Dat wordt tijdens deze 2e lockdown 
wederom geboden. De leerpunten uit de evaluatie Covid 19 (september 2020) worden hierin 
meegenomen.  
 
Communicatie 
Leidend zijn de richtlijnen van het RIVM. Op de site www.kindcentragoirle.nl wordt het laatste 
nieuws vermeld onder de covid-19 knop. Gemeente, onderwijs (PO) en kinderopvang hebben 
geregeld afstemming over hoe de komende periode de noodopvang het beste kan worden 
vormgegeven.  
 
Sport  
Alleen buitensport is toegestaan. Volwassenen sporten alleen of met z’n tweeën en op 1,5 meter 
afstand. Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden en wedstrijden zijn verboden. Kinderen tot en 
met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen enkel wedstrijden onderling spelen (binnen de 
eigen vereniging). Publiek blijft niet toegestaan en de sportkantines, kleedkamers en douches blijven 
dicht.  
 
Woensdag is besloten dat voor kinderen die nog fysiek onderwijs mogen volgen (de kwetsbare 
leerlingen) of die in de noodopvang zitten, nog mogen gymmen in de sporthallen. Kleedkamers 
mogen ook gebruik worden. Dit wordt gecommuniceerd naar de scholen. Verder zijn er weer een 
aantal vragen gekomen van sportaanbieders met betrekking tot de maatregelen. Onder meer van 
maneges hoe zij de paarden binnen in beweging kunnen houden en hoe kinderfeestjes waarin buiten 
gesport wordt doorgang kunnen vinden.  
 
Cultuur  
Het CC Jan van Besouw en de bibliotheek zijn gesloten, wel mag de bibliotheek een afhaalpunt 
inrichten. Het kabinet heeft aangegeven dat wijkcentra open mogen blijven voor kwetsbare mensen. 
Er zijn wijkcentra die om verduidelijking hebben gevraagd. Duidelijk is gemaakt dat de uitzondering 
op de sluiting alleen geldt voor locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt 
voor kwetsbare groepen. Het gaat dus echt om activiteiten (dagbesteding) voor kwetsbaren 
(ouderen, dementerenden, mensen met beperking). Biljarten voor senioren valt hier bijvoorbeeld 
niet onder. 
 
Burgerinitiatieven 
De burgerinitiatieven houden contact met hun deelnemers via de telefoon, mail of app en brengen 
presentjes langs bij de deelnemers om hen toch even te kunnen zien en met eigen ogen te kunnen 
zien hoe het met hen gaat. 

http://www.kindcentragoirle.nl/
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De meeste burgerinitiatieven hebben ook iets voor kerst geregeld voor hun deelnemers. Een 
kerstpakketje of een kerstgroet. Een alternatief op de kerstvieringen en kerstdiners die normaal 
georganiseerd worden. Vrijwilligers en deelnemers hopen van harte dat ze weer snel bij elkaar 
kunnen komen en hun activiteiten weer op kunnen pakken. 
Zo organiseert Kiemuur bij Wies eerste kerstdag een kleine bijeenkomst (volgens de RIVM richtlijnen) 
waar mensen die alleen zijn heen kunnen gaan. Bij veel animo organiseren ze met kerst nog een 
bijeenkomst.  
 
Interne bedrijfsvoering 
Het management heeft nadrukkelijk aandacht voor de medewerkers die door het sluiten van de 
scholen en kinderopvang werk en privé weer noodgedwongen moeten combineren, maar ook voor 
de collega’s die door de lockdown op een andere manier steun nodig hebben. De gemeentelijke 
dienstverlening blijft vooralsnog, ondanks de aangescherpte maatregelen, op hetzelfde niveau.  

 
Politieke besluitvorming  
De regiegroep heeft besloten om voorlopig het beleid te handhaven van digitale beeld- oordeels- en 
besluitvormende vergaderingen. De regiegroep bekijkt maandelijks wat de mogelijkheden zijn. 
 
Bijlage 
In de bijlage treft u de Bestuurlijke informatiebrief COVID-19 van de veiligheidsregio aan 
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