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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. 
 
Maatregelen 
Noodverordening 
Op 14 oktober is een nieuwe noodverordening afgekondigd. Strengere maatregelen zijn nodig 
omdat het virus zich nog steeds snel verspreidt. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht het aantal 
sociale contacten en reisbewegingen nog meer te beperken. Zo is alle horeca gesloten, zijn 
sportwedstrijden en groepsvorming (groter dan 4 personen) verboden. De noodverordening is 
(onder “Downloads”) te raadplegen op de website van de VRMWB.  
 
De nieuwe maatregelen worden in Goirle goed nageleefd. De horeca (zowel reguliere horeca als de 
sportkantines) houden zich aan de opgelegde sluiting. Verder ontvangen wij weinig meldingen van 
eventuele misstanden in de openbare ruimte. 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/horeca 
Naar aanleiding van de aanscherping van de coronamaatregelen zijn de ondernemers in de 
gemeente weer geïnformeerd via mail en via de informatie op de website van de gemeente. De 
gedeeltelijke lockdown heeft voor veel ondernemers verregaande gevolgen. De horeca moet 
inmiddels zijn deuren weer sluiten en ook voor de groepsaccommodaties hebben de nieuwe 
maatregelen ernstige gevolgen. De evenementenbranche en alle daaraan gerelateerde bedrijven 
hebben het al sinds maart erg zwaar. De maatregelen hebben wederom geleid tot veel vragen. Met 
name bellen ondernemers om te verifiëren wat wel en niet mag. Daarnaast zijn veel ondernemers 
op zoek naar mogelijkheden om toch nog iets te kunnen verdienen. Veel vragen gaan daarom 
bijvoorbeeld over het tijdelijk anders invullen van een bestemming van een pand en de 
mogelijkheden daarin. 
 
 
 

https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona
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Tozo-3 regeling 
Op 1 oktober is de nieuwe TOZO regeling ingegaan. Via deze regeling kunnen de getroffen 
ondernemers (onder voorwaarden) een tijdelijke uitkering aanvragen. Op dit moment zijn er 37 
Tozo-3 aanvragen gedaan en 35 Tozo-3 aanvragen toegekend. 
 
Winterterrassen 
Afgelopen dinsdag heeft het college ingestemd met het (onder voorwaarden) toestaan van 
overdekte terrassen. De zogenaamde winterterrassen. Deze terrassen kunnen natuurlijk pas 
gebruikt worden als de horeca heropent. 
 
Onderwijs/kinderopvang  
We hebben contact met kinderopvang, primair onderwijs en het voortgezet onderwijs om te 
kunnen anticiperen op een eventuele 2e lockdown c.q. hulpvraag.  We gaan een uitvraag doen om 
na te denken wat zij nodig hebben bij een eventuele tweede lockdown aan materialen, informatie, 
hulpmiddelen, inrichting. 
Er is een regionale Handreiking Covid-19 voor het voortgezet onderwijs die, dankzij de 
samenwerking met veel partners, de afgelopen weken is samengesteld. Voor primair onderwijs en 
kinderopvang wordt hier nog aan gewerkt. Er ligt al veel, de scholen en kinderopvang zijn immers 
voor de zomer al open geweest. We hebben een vragenlijst rondgestuurd om de eerste lockdown 
te evalueren, wij verwachten dit binnenkort te kunnen terugkoppelen. 
Bij ongeoorloofde afwezigheid van (specifieke doelgroepen) leerlingen schakelt onderwijs met 
leerplicht.  
 
Sportaanbieders 
Na de persconferentie van 13 oktober zijn de sportverenigingen en commerciële sportaanbieders 
op 14 oktober per mail geïnformeerd over de aangescherpte maatregelen. Voor sport is hier 
specifiek gemeld dat er vanaf 18 jaar alleen nog maar individueel gesport mag worden op 1,5 meter 
afstand en dat er in groepsverband slechts in groepjes van 4 mensen tegelijk gesport mag worden. 
Wedstrijden zijn niet toegestaan, voor kinderen tot 18 jaar zijn sporten in teamverband en 
wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan. Daarnaast zijn ook sportkantines, 
douches en kleedkamers gesloten. De aangescherpte maatregelen hebben weer een hoop vragen 
opgeleverd van sportaanbieders. Onder meer over de precieze interpretatie van de maatregelen, 
vertaling naar de praktijk en verschillen tussen veiligheidsregio’s.  
 
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) 
Om de sportverenigingen meer financiële lucht te geven, heeft het college op 13 oktober besloten 
om de volledige huurlasten voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodatie 
(Haspel) en buitensportaccommodaties voor de periode 1 maart tot 1 juni kwijt te schelden. Eerder 
was de huur al voor drie maanden opgeschort, maar deze is dus nu kwijtgescholden. De 
verenigingen die het betreft zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het gaat om een totaalbedrag van  
€ 55.429,61 waarvan € 46.437,36 voor de buitensportaccommodaties en € 8.992,25 voor de 
binnensportaccommodatie.  
De gemeente heeft een aanvraag bij het Rijk gedaan om de kwijtgescholden huur gecompenseerd 
te krijgen. Het Rijk heeft hiervoor de regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 
COVID-19 vastgesteld en heeft landelijk € 89,5 miljoen beschikbaar. Indien het bedrag wordt 
overvraagd, wordt het aangevraagde bedrag naar rato uitgekeerd aan de gemeente. 
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Culturele instellingen 
Na de aangescherpte maatregelen heeft het CC Jan van Besouw ons laten weten haar deuren m.i.v. 
15 oktober (deels) te sluiten. De horeca is compleet gesloten en het theater is volgens het CC 
financieel niet rendabel voor groepen van maximaal 30 bezoekers, waardoor ook het theater 
gesloten is. Eerder – voor de laatste persconferentie – had het CC nog een ontheffing gekregen voor 
de maximaal 30 toegestane theaterbezoekers maar daar heeft het CC na de laatste aanscherping 
niets meer aan. De komende weken zijn er alleen op afspraak filmvertoningen. Voor verenigingen, 
repetities etc. geldt dat hun aanwezigheid wordt gezien als “op afspraak” maar wel met het 
dringende verzoek om zo min mogelijk samen te komen en vooral thuis te werken.  

 
Zorg 
Zoals bekend stelt Corona ons voor grote uitdagingen m.b.t. de werkzaamheden van ‘t Loket. Waar 
in de eerdere lockdown het aantal vragen voor ondersteuning terugliepen, zien we dat nu (nog) 
niet. De werkdruk is en blijft hoog. Daarnaast vinden er alleen huisbezoeken en gesprekken in de 
spreekkamer plaats als dat echt noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden zijn. We zien wel 
een toenemende vraag naar mantelzorgondersteuning. Mantelzorgers hebben veelal behoefte aan 
iemand die met hen meedenkt, tips geeft en verwijst. 
 
Griepvaccinatie 
Elk jaar wordt in het najaar de griepprik gegeven aan een groot aantal mensen die daarvoor in 
aanmerking komen. De griepprik wordt toegediend door de huisartsen. Dat is dit jaar niet anders en 
in Goirle worden vanaf 28 oktober in 6 dagen tijd circa 2500 mensen gevaccineerd. De vaccinatie 
vindt normaal plaats in de reguliere huisartsenpraktijk.  
 
Om de vaccinatie tijdens de coronacrisis goed te laten verlopen, is er vanuit het Nederlands 
Genootschap Huisartsen een richtlijn opgesteld waaraan de voorzieningen moeten voldoen waar de 
vaccinatie plaatsvindt. De huisartsen in Goirle hebben naar aanleiding van deze richtlijnen bepaald 
dat zij de vaccinatie dit jaar niet verantwoord in hun eigen praktijk kunnen organiseren. De 
huisartsen in Riel kunnen de vaccinatie wel verantwoord vanuit hun eigen praktijk organiseren.  
 
De vaccinatie voor geselecteerde inwoners van Goirle vindt daarom dit jaar plaats in sporthal de 
Haspel. Iedereen die voor een prik in aanmerking komt, heeft hier een uitnodiging voor gehad. De 
reguliere sportlessen worden niet verstoord en ook kunnen de bezoekersstromen elkaar niet 
kruisen in de sporthal. Mensen die voor de griepprik naar de Haspel komen worden via borden 
buitenom naar de juiste plaats verwezen.  

 
Politieke Besluitvorming 
Na de zomer is de raadzaal ingericht op anderhalve meter. Vergaderingen vinden in principe weer 
in de raadzaal plaats. Het blijft wenselijk dat alle meningen een plek kunnen krijgen in de 
besluitvorming, zodat het democratische proces gewaarborgd blijft. Raadsleden die een 
vergadering vanwege corona niet kunnen, willen of mogen bijwonen is verzocht dit door te geven. 
In de regiegroep is afgesproken dat de voorzitter van de vergadering op basis van de afmeldingen 
kan bepalen dat de vergadering digitaal plaatsvindt.  
Helaas is er geen ruimte voor publiek in de raadzaal. Om het publiek mogelijk te maken de 
vergaderingen via de website en via de LOG te volgen, zijn er onder andere vanwege de andere 
inrichting van de raadzaal een aantal aanpassingen aan de camera-installatie gemaakt. 
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Interne bedrijfsvoering 
We werken zoveel mogelijk thuis. Thuiswerken is de norm, en slechts na overleg met het 
afdelingshoofd, kan eventueel op kantoor worden gewerkt. Er is nadrukkelijk aandacht voor het 
welzijn van medewerkers en er wordt gekeken op welke alternatieve manieren we ontmoetingen 
toch mogelijk kunnen maken.  
Medewerkers zijn verplicht om bij verplaatsing in de publieksruimtes mondkapjes te dragen. Dit 
geldt ook voor de medewerkers aan de receptie en de balies bij Burgerzaken. Bezoekers wordt tot 
nu toe vriendelijk verzocht een mondkapje te dragen en waar nodig wordt een mondkapje 
verstrekt. De dienstverlening naar inwoners, bedrijven en instellingen is vooralsnog normaal, zowel 
in het gemeentehuis als bij het Loket. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor alle overige Corona-
maatregelen. 
 
Vervolg 
Op momenten dat er sprake is van bijzonderheden of dat er anderszins aanleiding toe is, ontvangt u 
van ons weer een raadsinformatiebrief. 
 
Bijlagen 
Geen bijlagen 
_________________________________________________________________________________
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