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Op 6 oktober 2015 heeft B&W besloten om crisisnoodopvang voor 72 uur te bieden in sporthal De Haspel. Van 
dit aanbod heeft het COA gebruik gemaakt. Van 15 oktober tot en met 20 oktober 2015 hebben twee groepen 
vluchtelingen opvang gekregen in Goirle. Uiteindelijk is het dus 120 uur geworden.  
 
De opvang 
Een raadsinformatie kan geen recht doen aan alles wat medewerkers en vrijwilligers op De Haspel hebben 
meegemaakt. De verhalen en belevenissen kunnen het beste door de mensen zelf verteld worden. Het heeft 
indruk gemaakt. Hieronder staat echter alleen een beknopte samenvatting van wat er in de vijf dagen van 
crisisnoodopvang is gebeurd. 
 
Vanaf het moment dat aan het COA was bericht dat Goirle crisisnoodopvang kon bieden, ging het snel. Het COA 
kondigde op dinsdag aan dat zij op donderdag gebruik wilde maken van het aanbod. Dankzij de gedegen 
voorbereiding was De Haspel donderdag gereed en stond iedereen klaar om de vluchtelingen te verwelkomen. 
Uiteindelijk is 's avonds een groep minderjarige jongens gearriveerd vanuit Hilvarenbeek. Zij zijn voor een deel 
weer vertrokken op vrijdagavond en voor een deel gebleven tot zaterdagochtend, waarna zaterdagmiddag een 
nieuwe groep vluchtelingen is ontvangen. Deze groep is op dinsdagochtend vroeg weer vertrokken.  
 
De opvang is voor beide groepen zonder enige wanklank verlopen. Bed, bad en brood bleken - hoewel sober in 
onze ogen - te voorzien in de behoeftes van de vluchtelingen. De benodigde medische zorg kon geboden worden 
en de vluchtelingen zijn voorzien van kleding. Recreatiemogelijkheden waren voldoende aanwezig. De 
samenwerking met Rode Kruis en met de vrijwilligers is goed verlopen. Wel is het duidelijk dat de aanwezigheid 
van de gemeente noodzakelijk is zowel op locatie als in het actiecentrum omdat een eenduidige aansturing en 
het nemen van de eindverantwoordelijkheid niet aan vrijwilligers kan worden overgelaten.  
 
De evaluatie 
Omwonenden, gebruikers en medewerkers zijn na afloop gevraagd om hun mening. De enquête die aan 
omwonenden is toegestuurd, is door 247 mensen ingevuld. De uitkomsten hiervan zijn grofweg dat er draagvlak 



is geweest voor de opvang van vluchtelingen. De communicatie vanuit de gemeente is als goed beoordeeld. In 
het algemeen is er geen overlast ervaren. De uitkomsten van de enquête staan op www.Goirle.nl.  
 
De gebruikers van De Haspel hebben laten weten over het algemeen begrip te hebben voor het feit dat zij een 
week niet hebben kunnen sporten. Wel maken zij zich zorgen over de mogelijkheid dat met enige regelmaat 
vluchtelingen worden opgevangen in De Haspel. Ze verwachten dat het in sommige gevallen moeilijk zal zijn om 
vervangende sportgelegenheid te vinden en het regelmatig niet kunnen sporten, kan tot ledenverlies leiden.  
 
De kosten van de crisisnoodopvang bedragen in totaal ongeveer € 40.485,00.  Nog niet alle rekeningen zijn 
ontvangen maar de kosten zijn wel geraamd. De ambtelijke inzet heeft 1630 uur gevraagd. Gevolg daarvan is 
dat op alle afdelingen werkzaamheden zijn blijven liggen en er vertraging is ontstaan in de voortgang van het 
werk.  
 
Het vervolg 
De stroom vluchtelingen blijft voorlopig aanhouden. Het COA heeft dan ook opnieuw gevraagd om 
crisisnoodopvang te bieden. Gelet op het feit dat medewerkers nu nog bezig zijn met het inhalen van werk dat is 
blijven en gelet op de drukte die de decembermaand altijd al oplevert, heeft B&W besloten om het COA aan te 
bieden om in januari opnieuw crisisnoodopvang voor 50 vluchtelingen in De Haspel aan te bieden. De opvang zal 
dan alleen doordeweeks kunnen zodat de wedstrijden in het weekend door kunnen gaan en ook moet het COA 
rekening houden met de Tonproatersavond.  De kosten daarvan zullen via een begrotingswijziging of via de 
Burap aan uw raad worden voorgelegd. Verder zal het college regionaal aandringen op meer aandacht en 
daadwerkelijke inzet voor het realiseren van tijdelijke "opvang- of container woningen" (met een levensduur van 
ongeveer 10 jaar) voor vergunninghouders. Tot slot wil het college onderzoek doen naar de mogelijkheden voor 
noodopvang (3 - 6 maanden) in Goirle.  
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