
Vraag en antwoorden VVD m.b.t. technisch beraad over Corona 
 

Worden er vanuit de gemeente actief vragen gesteld aan onze ondernemers met betrekking tot 
wat zij nodig hebben/ behoefte aan hebben in deze tijd? Is hier een overzicht 
van beschikbaar zodat wij inzage krijgen in wat ze vragen/nodig hebben en wat wij ze als 
gemeente nu bieden?   
Door Goes Marketing zijn actief vragen gesteld wat onze ondernemers nodig hebben.  
Daarnaast worden vanuit de gemeente met ondernemers gebeld door medewerkers en bestuurders 
om te weten wat er speelt, betrokkenheid en medeleven te tonen. 
Vragen van ondernemers zijn heel verschillend. Dit komt omdat er heel veel verschillende bedrijven 
zijn. Ondernemers willen duidelijkheid over de Coronaregels. Verder willen zij op alle mogelijke 
manieren deze moeilijke tijd financieel doorkomen. Dit kan door uitstel of kwijtschelding van huur, 
uitstel van betaling van rekeningen en belastingen, meer ruimte voor terrassen, op een andere wijze 
(tijdelijk) parkeren voor laden en lossen etc.  
Alle vragen worden zo goed mogelijk beantwoord. De accountmanager economische zaken vervult 
hierbij een spilfunctie. Hebben de vragen specifiek betrekking op de gemeente Goes dan doen we 
deze zelf af, waarbij wij een pro-actieve aanhouding aannemen en zo goed mogelijk met de 
ondernemers meedenken. Sommigen vragen worden regionaal afgestemd omdat we binnen Zeeland 
er alles aan doen om de uitleg en toepassing van de maatregelen uit de Noodverordening voor de 
Veiligheidsregio Zeeland uniform te laten zijn. De VRZ is hiermee belast waar de gemeente Goes ook 
personeel voor beschikbaar stelt. De uniforme communicatie hierover vindt plaats via Zeeland Veilig. 
Daarnaast hebben wij recent een besluit genomen de ondernemers in Goes op zoveel mogelijke 
manieren tegemoet te komen. Een exacte lijst van alle vragen is er niet. De vragen van ondernemers 
komen namelijk op alle denkbare manieren tot ons. 
Wat doet Goes Marketing om de lokale ondernemers te helpen?  
Hieronder is een overzicht opgenomen van alle maatregelen die stichting Goes Marketing uitvoert 
voor de Goese ondernemers. 

• Social media training bij diverse winkeliers in de winkel (op veilige afstand) o.a. Klok’uus, 
Mikaya, Koperen Tuin, Speciaalzaak Simon 

• Stimulering ToGo bestellingen bij restaurants door het gratis ter beschikking stellen van Goese 
kijkdoosvellen (zie bijlage) o.a. Katoen, de Bult, Koi, Grifioen, Meliefste, Over de Kook 

• Actieve promotie op socialmedia #kooplokaal 

• Tips voor Goesenaren op socialmedia om thuis te doen (o.a. Minibiebs, Bolustaart bakken etc) 

• Zitting nemen in actieteam Binnenstad (samen met gemeente collegevoorstel m.b.t. 
terrasuitbreiding, parkeren etc) 

• Bezoeken van ondernemers in de binnenstad 

• Gesprekken met evenementen organisatoren (sponsoring wordt doorgeschoven naar 2021) 

• Reclameroute beschikbaar stellen voor #Kooplokaal posters van het OOG 

• Promoclip “we zijn er klaar voor’ met vele horeca-ondernemers 

 

 
Hoe gaat de gemeente om met de lokale lasten van ondernemers die gedwongen zijn om 
(permanent) de deuren te sluiten ten gevolge van het overheidsbeleid?  
Hier gaat de gemeente op dezelfde wijze mee om als andere faillissementen, de vordering zal dan 
oninbaar worden.  
Zijn er al contactmomenten met de ondernemers in onze gemeente geweest door bijvoorbeeld 
de binnenstadmanager? Hiermee bedoelen wij uiteraard ook de ondernemers buiten het 
centrum van Goes. 
Er zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk contacten met ondernemers in de gehele gemeente. Dit beperkt 
zich niet tot de binnenstad.   
 
 
 
Is de horeca in Goes enthousiast over het plan welke door inwoners in de gemeente 
Middelburg wordt geïnitieerd over pop-up terrassen? Is dit een optie voor de lokale 
ondernemers? En zijn er mogelijkheden voor (tijdelijke) uitbreiding van de reguliere terrassen? 



Wij hebben op 12 mei besloten onder voorwaarden in te stemmen met tijdelijke uitbreiding van 
terrassen op de Grote Markt. Wij zijn nu dan ook in gesprek met ondernemers op de Grote Markt over 
het creëren van tijdelijk extra terrasruimte. Ook voor andere ondernemers die niet aan de Grote Markt 
zijn gevestigd loopt overleg over tijdelijke uitbreidingsruimte voor terrassen. Het idee voor een pop-up 
extra restaurantruimte in lege panden of bv de Grote of Maria Magdalenakerk is besproken met enkele 
ondernemers maar daar lijkt op dit moment geen interesse voor te zijn vanwege de kosten en de 
logistiek om dat vorm te geven.  

Hoe staan de gemeentelijke financiën er op dit moment voor? Als voorbeeld: parkeergeld levert 
fors minder op en mogelijk worden er nu ook extra kosten gemaakt. Wat zijn de gevolgen voor 
de schuldquote?  
Binnenkort ontvangt de Raad een overzicht met de extra kosten, lagere opbrengen en risico’s. De 
invloed hiervan op de schuldquote is dan ook zichtbaar 

Rond de 5200 leerlingen zijn door de coronacrisis onvindbaar en per school zitten er 
gemiddeld 14 kwetsbare leerlingen thuis.  
 
Om welke aantallen gaat het in de gemeente Goes? 
In gemeente Goes zijn alle leerlingen in beeld. Kwetsbare kinderen worden extra op school 
opgevangen, naast de reguliere dagen dat zij al op school aanwezig zijn. Enkele kinderen blijven thuis 
omdat hun ouders onder de risicogroep vallen, waardoor naar school gaan een te groot risico zou 
vormen voor de gezondheid van de ouders. Deze kinderen zijn allemaal bij het onderwijs in beeld en 
worden extra ondersteund bij het thuisonderwijs.  
 
Heeft de Gemeente Goes deze kinderen goed in beeld? 
Deze kinderen zijn niet allemaal bij naam bij ons bekend, maar we weten dat ze in beeld zijn bij het 
onderwijs en/of de kinderopvang.  
 
Zo ja, hoe wordt dat bewerkstelligd? Zo nee, wanneer wordt er geïnventariseerd? 
Het onderwijs en de kinderopvang weten welke kinderen thuis zitten. Er is heel regelmatig, gemiddeld 
een keer per week, contact met het onderwijs vanuit gemeente Goes. 

 
Daarnaast zijn er kinderen die het nu extra moeilijk hebben. Berichten in de media verschijnen 
over een toename huiselijk geweld én medewerkers jeugdbescherming uitten hun zorgen dat 
men nauwelijks zicht heeft op wat er achter de voordeur afspeelt. 
 
Is er zicht op deze kwetsbare kinderen in de gemeente Goes, via CJG of Veilig Thuis?  
Ja. Vanuit de taakgroep Sociaal Domein, binnen de crisisorganisatie, wordt nauwlettend in de gaten 
gehouden of er een toename is in de meldingen huiselijk geweld. De meest recente cijfers tonen aan 
dat er juist een daling is van het aantal meldingen. Binnen de gemeente Goes zijn bovendien niet 
meer huisverboden opgelegd n.a.v. huiselijk geweld dan normaal (slechts één). 
 
Hoe draagt de gemeente bij om hier grip op te krijgen en kinderen te helpen? 
Wij vragen Veilig Thuis regelmatig een update te geven van het aantal meldingen. Ook staan we in 
nauw contact met het onderwijs, de kinderopvang en de GGD. Wanneer nodig ondersteunen we hen 
bij het juist begeleiden van deze kwetsbare groep kinderen. Kinderopvang en onderwijs weten dat 
wanneer nodig ze de kwetsbare kinderen extra kunnen opvangen binnen het kinderdagverblijf of op 
school.  
 
  
 


