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Onderwerp

Raadsinformatiebrief gemeenteraad Coronavirus nr. 9

Geachte raadsleden,

De nieuwe noodverordening per 1 juni 2020 kent een aantal versoepelingen van de richtlijnen van
het RIVM. De week voor Pinksteren is door de organisatie met verschillende werkateliers gewerkt
aan nieuwe, gemeentelijke protocollen, die gebaseerd waren op deze noodverordening. Omdat de
noodverordening pas vrijdag voor het pinksterweekend werd ontvangen heeft op deze vrijdag pas
laat in de middag een laatste check plaatsgevonden. Daarom ontvangt u deze aanvullende
informatie.
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Opening horeca en terrassen
De heropening van de terrassen en horeca is afgelopen maandag goed verlopen. We zijn daarom
tevreden over het verloop van de dag. We zien wel dat het nog even wennen is, maar hebben er
alle vertrouwen in: het is een samenspel van de maatregelen die de horeca heeft genomen en de
verantwoordelijkheid van het bezoekende publiek. We zullen op beide aspecten letten.
De opstart zal op korte termijn worden geëvalueerd met de Koninklijke Horeca en enkele
uitbaters.
Kunst en cultuur en de gemeentelijke gebouwen
De gemeentelijke gebouwen zijn weer open per 1 juni 2020 (met uitzondering van de
binnensportaccommodaties). De gemeentelijke protocollen zijn verstuurd aan alle
cultuurorganisaties, de exploitanten van de gemeentelijke accommodaties en de
inloopvoorzieningen, zodat zij zich konden voorbereiden op nieuwe activiteiten per 1 juni 2020.
De protocollen zijn vervolgens ook op de website geplaatst en toegelicht.
Wat betekenen deze protocollen? Bijvoorbeeld:
Op uitvoerige wijze is beschreven wat Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa (exploitant) of
Phoenix cultuur (cultuuraanbieder) per 1 juni moet doen om open te kunnen dan wel een
programma te kunnen aanbieden.
Deze richtlijnen hebben betrekking op 5 onderdelen (met een voorbeeld) namelijk:
1. Hygiëne en toiletgebruik (maak gebruik van een gezondheidscheck bij binnenkomst)
2. Veiligheid (zorg voor een goede zichtplaats van de AED)
3. Verantwoordelijkheid (zorg voor gescheiden verkeerstromen en een aparte in- en uitgang)
4. Horeca en kantoren (volg de landelijke richtlijnen horeca en zorg voor 1m5 meter afstand)
5. Specifieke voorwaarden voor muziek en zang (blaasmuziek en zang is niet toegestaan)
De organisaties, verenigingen en de exploitanten van onze gebouwen hebben enthousiast en
positief gereageerd op de handelingswijze van de gemeente. Dat blijkt uit mailberichten en de
telefoongesprekken.
Sport
De diverse verruimingen gelden ook voor Sport in tijden van corona. Nieuw is dat per 1 juni geldt
dat jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer gewoon spelcontact mogen hebben. Ook
in de openbare ruimte, mits georganiseerd en onder begeleiding van een deskundige
sportaanbieder. Dit gold al voor de doelgroep tot en met 12 jaar.
Vanaf 1 juni mogen ook commerciële horecagelegenheden op sportaccommodaties weer open.
Eet- en drinkgelegenheden bij buitensportvoorzieningen - die worden geëxploiteerd door een
paracommerciële rechtspersoon - mogen mogelijk open per 1 juli. (Paracommerciële instellingen
zijn niet-commerciële ‘rechtspersonen’ zoals stichtingen of verenigingen die zich in de eerste
plaats richten op het stimuleren van activiteiten van bijvoorbeeld recreatieve, sportieve, sociaalculturele of educatieve aard.)
Ons kenmerk
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Naast het bovengenoemde heeft het kabinet besloten om nog een aantal zaken uit de stap van 1
september naar voren te halen en te betrekken bij de besluitvorming voor de stap van 1 juli.
Dit geldt voor de volgende zaken: sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellnesscentra, sporten verenigingskantines en casino’s

Over het gehele pakket van versoepelingen die voor 1 juli gepland staan, zal het kabinet eind juni
beslissen. Vereniging Sport en Gemeenten werkt samen met NOC*NSF en sportbonden aan
protocollen voor de binnensport. Zodra wij deze protocollen binnen hebben maken wij deze op
maat voor de gemeente Meierijstad en informeren wij sportverenigingen hierover.
Sportverenigingen in Meierijstad worden steeds snel geïnformeerd over de toepassing van de
aangekondigde verruiming voor hen. Hier krijgen wij enthousiaste reacties op terug vanuit
sportverenigingen.
Zwembad de Molen Hey te Schijndel heeft haar deuren weer geopend op 1 juni. Dit betekent dat
zwemlessen weer hervat kunnen worden, alsook het vrij zwemmen. Alle protocollen zijn vertaald
in duidelijke maatregelen, looproutes en technische waarden voor het zwemwater.
Zwembad de Neul te Sint-Oedenrode was al eerder open.
Deze aanvulling wilde ik u niet onthouden.
Wederom een fijn weekend!
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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