
 

 

College 

 
 

Beantwoording schriftelijk gestelde vragen 

 
 
 

Aan: Gemeenteraad 

Portefeuillehouder: Janneke van den Hout 

Vragen gesteld door: VVD Goirle 

Onderwerp: Raadsvragen ex. art 32 RvO VVD inzake tijdelijke noodopvang 
vluchtelingen 

Datum: 3 maart 2023 

  
__________________________________________________________________________________ 
 
Op 15 februari ontvingen wij vragen van VVD Goirle inzake opvang vluchtelingen. De meeste vragen 
worden beantwoord in de bespreeknotitie over de mogelijke verlenging van de noodopvang. Deze 
notitie staat geagendeerd voor de oordeelsvormende vergadering op 7 maart 2023. De antwoorden 
op de overige vragen leest u hieronder. 
 
Het college heeft beloofd dat de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het fratershuis aan de 
Tilburgseweg uiterlijk tot 1 mei 2023 zou duren. Waarom heeft het college deze belofte destijds 
gedaan? Overweegt het college op deze belofte aan de inwoners van Goirle terug te komen? Mbt 
deze laatste vraag aub niet beantwoorden in de trant van “als de raad het college vraagt”. Dit betreft 
tenslotte een college bevoegdheid en een college besluit! 
 
Zie bespreeknotitie onder het kopje Proces. 
 
Volgens de gemeentesecretaris en het college zou er voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen niet 
of nauwelijks een beroep gedaan hoeven te worden op ambtelijke capaciteit van de gemeente Goirle. 
Tijdens besluitvormende vergadering van 7 februari jl. gaf wethouder van den Hout echter aan dat 
het daadwerkelijke beroep op de ambtelijke capaciteit ‘enigszins is onderschat’ 

• Wat bedoeld de wethouder met “onderschat” en kunt u dit nader toelichten?  
 

De ambtelijke inzet in de opstartfase was hoger dan vooraf ingeschat. We gingen daarbij af op 
informatie uit onze veiligheidsregio. Die was op dat moment gebaseerd op crisisnoodopvang in 
bijvoorbeeld sporthallen. Die duurde korter dan in Goirle en de locaties boden ook minder ruimte en 
activiteiten. Wij hebben in de opstartfase juist zwaar ingezet op de relatie met alle betrokken 
partijen en de dagelijkse begeleiding en coördinatie op de locatie. Partijen weten wat ze aan elkaar 
hebben en dit draagt bij aan een veilige en stabiele situatie voor bewoners, buurtbewoners en 
beheer. Dit is af te zien aan het rustige verloop van de opvang en de beperkte ureninzet na de 
opstart. 

 

• Wat is tot op heden uitgedrukt in uren de daadwerkelijke personele inzet van ambtelijke 
capaciteit van de gemeente Goirle en wat waren de kosten hiervan? 
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Zie bespreeknotitie onder het kopje Financiën. 
 

• Zijn of worden al deze kosten vergoed worden door het Rijk?  

• Zo niet, waarom niet? 
 
Zie bespreeknotitie onder het kopje Financiën. 
 

• Welke gemeentelijke taken konden niet, later of op een lager niveau uitgevoerd worden vanwege 
het onverwacht hogere beroep op de ambtelijke capaciteit van de gemeente Goirle als gevolg van 
de tijdelijke opvang van vluchtelingen? 

 
De werkzaamheden zijn grotendeels opvangen naast het reguliere werk door prioritering en 
herverdeling van taken binnen de teams. Onverwachte werkzaamheden zijn in de dynamiek van een 
gemeentelijke organisatie in zekere zin altijd ‘part of the job’. We werkten met een compact team 
waardoor de projectleider ook dicht op de realisatie zat. Dit heeft bijgedragen aan de vertraging van 
het bezinningsbos. 
 
Wat zijn de totale maandelijkse kosten van deze tijdelijke opvang van vluchtelingen in het fratershuis 
en kunt u deze kosten op hoofdgroepen (waaronder de huur van het vastgoed) uitsplitsen? 
 
Zie bespreeknotitie onder het kopje Financiën. 
 
Wat zijn de gemiddelde totale maandelijkse kosten van de opvang van vluchtelingen in het 
fratershuis indien gekozen wordt voor een verlenging van die opvang en voor wiens rekening komen 
deze kosten? 
 
Zie bespreeknotitie onder het kopje Financiën. Opstartkosten, waarborg en ambtelijke inzet rond de 
opstart zijn vanzelfsprekend niet van toepassing bij verlenging. 
 
In geval van een verlenging van opvang, voor hoe lang is de vergoeding door het rijk van alle door de 
gemeente Goirle gemaakte kosten dan gegarandeerd? 
 
Zie bespreeknotitie onder het kopje Financiën. 
 
Als de opvang van vluchtelingen na 1 mei wordt voortgezet, heeft het college dan ook invloed op 
welke groep of groepen vluchtelingen in het fratershuis worden opgevangen? 
 
Zie bespreeknotitie onder het kopje Bewoners. 
 
Sinds de komst van de vluchtelingen hebben zich naar verluidt geen incidenten voorgedaan en zijn er 
geen meldingen van overlast ontvangen door de gemeente Goirle of de politie. Klopt dit? 
 
Zie bespreeknotitie onder het kopje Veiligheid. 
 
Onlangs was er veel onvrede bij het college en bij partijen in de gemeenteraad over het feit dat de 
gemeente Tilburg een woonvoorziening voor arbeidsmigranten realiseert op de rand van de 
gemeente Tilburg, nabij de bebouwde kern van Riel. Het college zal hier ongetwijfeld veel van geleerd 
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hebben. Op welke wijze worden de gemeenteraad van Tilburg en de inwoners van de Goirleseweg en 
Willemsbuiten betrokken bij de besluitvorming over een eventuele verlenging van de opvang van 
vluchtelingen in het fratershuis? 
 
Met de gemeente Tilburg spraken we in oktober af dat we de bewoners van de Tilburgseweg en de 
Kea Boumanstraat in Tilburg hetzelfde behandelen als buurtbewoners uit Goirle. We onderhouden 
ook contact met de wijkvereniging Willemsbuiten. Deze lijn hebben we ook nu weer gevolgd. De 
gemeente Tilburg is ambtelijk geïnformeerd over het onderzoek naar de mogelijke verlenging van de 
noodopvang. 
__________________________________________________________________________________ 


