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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 kunt u terugvinden in de bijgevoegde 
bestuurlijke informatiebrief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Welk effect dit heeft 
op en in de gemeente Goirle leest u hieronder, naast uiteraard de lokale ontwikkelingen. 
 
Maatregelen 
Vanaf 11 mei is een aantal maatregelen versoepeld. Hiervoor is een nieuwe noodverordening 
vastgesteld (zie bijlage). In Goirle worden alle maatregelen nog steeds goed opgevolgd. Bij mooi weer 
is het bij de waterplassen soms druk, maar iedereen houdt zich netjes aan de geldende maatregelen. 
Onze boa’ s en de politie houden hier toezicht op. 
 
Economie 
Voor de horeca hebben wij een interventieteam horeca opgericht. Daarin zijn alle ambtelijke 
disciplines (economisch, juridisch, veiligheid, communicatie en financiën) vertegenwoordigd. Deze 
medewerkers hebben opdracht gekregen om het college een voorstel te doen gericht op het zo snel 
mogelijk treffen van maatregelen ten behoeve van de herstart van de horeca. Het interventieteam 
doet dat in overleg met de Horeca Afdeling Riel en Goirle (HARG) en individuele horecaondernemers. 
Daarbij kijken wij uiteraard ook naar veiligheid en wegen wij de belangen van omwonenden en 
ondernemers tegen elkaar af.   
 
Op 18 mei vindt een overleg plaats tussen de gemeente en een vertegenwoordiging van de 
ondernemersverenigingen HARG, Ondernemersvereniging Riel (OVR), Stichting BIZ centrum Goirle, 
Ons Tijvoort, ZLTO, Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle en Kennis van Zaken. Tijdens dit overleg 
wordt gesproken over de huidige ervaringen met betrekking tot de coronacrisis en de gevolgen 
daarvan en gaan wij samen de gevolgen voor de middellange en lange termijn inzichtelijk maken. 
 
Onderwijs en kinderopvang 
Op 11 mei zijn de basisscholen en de kinderopvang gefaseerd weer opgestart. Alle reguliere scholen 
in Goirle werken met een opstartplan en hebben dit plan besproken met de teams en de 
medezeggenschapsraad van de school. SO De Keijzer is helemaal open. De reguliere scholen zijn dus 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/veranderingen-na-11-mei


 
 
Bladnummer Datum 

2 6 maart 2020 
 

 

gedeeltelijk open gegaan. De opstartplannen lopen tot en met 29 mei. 
 
De gemeente heeft bij de eerste opstart op 11 en 12 mei ondersteuning geboden bij het nemen van 
tijdelijke verkeersmaatregelen en plaatsen van (drang)hekken. Alle scholen verzorgen nog steeds 
noodopvang en geven aan tevreden te zijn over de doorstart. 
 
Kinderen die niet op school verschijnen  
Kinderen die na de opstart niet op school verschijnen worden allereerst benaderd door de school. 
Indien contact niet gelukt is, of de kinderen niet op school verschijnen wordt voor een deurbezoek 
contact gezocht met de leerplichtambtenaar.  
 
In Goirle zijn afgelopen dagen 37 kinderen niet verschenen op school. 14 kinderen worden door 
ouders thuisgehouden uit voorzorg. 23 kinderen zijn ziek of een familielid is ziek of kwetsbaar. Vaak 
hebben ouders zelf gesproken met specialisten over de vraag of het verstandig is om naar school te 
gaan of niet.  
 
Scholen delen huiswerkpakketten uit, zodat het onderwijs thuis kan worden voortgezet. Op de 
leerplicht wordt momenteel niet gehandhaafd. Dit is een tijdelijke richtlijn van het ministerie. Wij 
hebben contact met deze gezinnen en gaan na of deze angst reëel is. Onze insteek is om volgende 
week weer een belrondje te maken. Als het aantal thuisblijvende kinderen toeneemt gaan wij de 
GGD vragen om ondersteuning. We blijven dit wekelijks monitoren. 
 
Noodopvang kinderopvang en onderwijs 
De afgelopen weken stelde de GGD zich coulant op m.b.t. de naleving van de regels voor de 
kinderopvang. Inmiddels moeten de regels weer worden nageleefd, bijvoorbeeld m.b.t. het aantal 
leiders per groep en het samenvoegen van groepen. De kinderopvangorganisaties wijzen erop dat dit 
extra aandacht vergt voor de personele bezetting, aangezien zij grote(re) drukte verwachten. Naast 
kinderopvang en BSO verzorgen zij ook nog steeds de noodopvang voor kinderen van ouders met een 
cruciaal beroep. Hiervoor moet voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn. Zij vrezen dan 
niet de gewenste kwaliteit van opvang te kunnen leveren. Wij hebben hierover contact opgenomen 
met de GGD.  
 
Een kinderopvang mag niet boven het maximaal aantal kinderen uitkomen dat vermeld is in de 
vergunning. Soms lukt het ouders welke gebruik willen maken van noodopvang uit te wijken naar een 
andere dag waar wel ruimte is. De kinderopvang in Goirle geeft aan dat het net te redden is met 
gekwalificeerd personeel. Er zijn momenteel weinig zieke personeelsleden. Dit kan met de 
verruiming van de maatregelen veranderen. Andere gemeenten in de regio hebben deze signalen 
ook en we gaan een gezamenlijk signaal afgeven bij de GGD en de VNG. De gemeente Tilburg 
coördineert dit.  
 
Noodopvang pleegkinderen uit de regio 
Na 7 weken is de noodopvang van pleegkinderen van Sterk Huis in het scoutinggebouw in Riel en 
Kindcentrum de Vonder gestopt. Zij hebben maar één nieuwe aanmelding en hiervoor gaan ze een 
passende oplossing vinden. De pleeggezinnen zijn gewend aan de nieuwe leefomstandigheden en 
met het starten van het onderwijs is de noodopvang niet meer nodig. Wij zijn trots dat we dit samen 
met Sterk Huis hebben kunnen aanbieden. 
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1 juni VO en VSO ook weer open 
Vanaf 1 juni mag het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs ook weer gefaseerd 
opstarten. Wij hebben hen hetzelfde ondersteuningsaanbod gedaan als de basisscholen. Landelijke 
protocollen zijn in ontwikkeling. De komende periode zal hier meer duidelijkheid over komen. 
 
Sport en spel 
Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar, onder 
begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Deze laatste categorie met inachtneming van 1,5 
meter afstand. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook weer samen buiten trainen. Veel 
sportverenigingen, sportaanbieders en ondernemers in de sport willen niets liever dan weer 
beginnen en hebben de weg naar de gemeente gevonden voor zeer uiteenlopende vragen.  
 
Wij hebben de aanbieders die weer willen starten op weg geholpen door hen te vertellen wat wel en 
niet mag en hen te wijzen op de noodverordening en de geldende protocollen, waaronder het 
protocol verantwoord sporten en het protocol verantwoord zwemmen. Verschillende aanbieders 
hebben de gemeente op de hoogte gesteld van hun plannen zodat wij een overzicht hebben van de 
opgestarte activiteiten. De plannen worden niet door de gemeente getoetst of goedgekeurd. Wij 
laten het opstarten van de activiteiten bij de verenigingen en ondernemers zelf, mits uiteraard de 
richtlijnen in acht worden genomen. De opstart van de buitensportactiviteiten is soepel verlopen en 
leidt tot op heden niet tot knelpunten. 
 
Zorg 
 
’t Loket 
Vanuit ’t Loket is een protocol in de maak om de fysieke afspraken en huisbezoeken weer op een 
verantwoorde manier te gaan herstarten. Thuiswerken blijft voorlopig de norm. Waar mogelijk 
blijven de beoordelingen telefonisch en via beeldbellen plaatsvinden. Fysieke afspraken en 
huisbezoeken gaan onder strikte voorwaarden plaatsvinden.  
 
Hobbysoos 
De Hobbysoos heeft aangegeven dat leden hun lidmaatschap opzeggen nu ze geen gebruik kunnen 
maken van de hobbyclub. Mogelijk komen zij hierdoor in de problemen met het betalen van de huur. 
Zij huren geen ruimte van de gemeente, waardoor de opschorting van de huur voor drie maanden 
voor hen niet van toepassing is. Mogelijk volgen nog meer van deze signalen. Wij bundelen ze en 
gaan kijken of wij iets voor hen kunnen betekenen. 

 
Overige initiatieven 
De burgerinitiatieven de Verhalenkamer en D’n Inloop bellen de deelnemers om een vinger aan de 
pols te houden. Als ze zich zorgen maken dan nemen ze contact op met de dementieconsulenten. Dit 
is tot dusver twee keer gebeurd. Het spreekuur van de dementieconsulenten is nu ook telefonisch. 
Hier is tot nu toe drie keer gebruik van gemaakt. De dementieconsulenten bieden zo veel mogelijk 
telefonische ondersteuning aan de mantelzorgers. 
 
De vrijwillige ouderenadviseurs van de KBO hebben alle inwoners die 80 jaar zijn geworden een brief 
gestuurd met het verzoek telefonisch contact op te nemen als zij vragen hebben of ergens hulp bij 
nodig hebben. Hier is al 10 keer gebruik van gemaakt. 
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Het Kiemuur (een wekelijkse wijkbijeenkomst) zal voor Goirle vanaf 28 mei elke donderdagmiddag 
van 13.00 uur tot 14.00 uur digitaal plaatsvinden via Zoom.  
 
Voor de online zelfhulp EVIE zijn speciale modules toegevoegd m.b.t. Corona. Onze inwoners wijzen 
wij hierop via een speciale Corona flyer. Deze is digitaal verspreid.   
 
Interne bedrijfsvoering 
Als de positieve lijn zich doorzet wordt de avondstelling van het gemeentehuis weer ingevoerd. Ook 
zijn naar verwachting vanaf 1 juni weer 30 personen toegestaan bij de huwelijksvoltrekkingen. Vanaf 
26 mei gaat de politie weer op afspraak aangiftes opnemen vanuit het steunpunt in het 
gemeentehuis. 
 
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.  
 
Bijlagen 

• Bestuurlijke informatiebrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

• Noodverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 11 mei 2020 
__________________________________________________________________________________ 


