
Beste griffie,          22-09-2022 
 
Graag wil ik ingaan op de vraag die vanuit Mark Verhoeven is binnengekomen. Met collega’s en de 
raad ga ik graag op een informele manier in gesprek over de opgaven die op ons af komen. Daarbij 
willen we inzicht geven in de actualiteit rondom de (crisis)opvang van vluchtelingen en statushouders 
in onze Veiligheidsregio en in het bijzonder voor Goirle. En een beeld schetsen van wat we tot op dit 
moment hebben gedaan. En voor welke opgaven we nog staan. Met als doel om een compleet beeld 
van de huidige en (verwachte) toekomstige uitdagingen te krijgen.  
 
Tegelijkertijd wil ik dan de raad vragen mee te denken met het college, in de zoektocht naar 
oplossingen om de opgaven het hoofd te kunnen bieden. De opgaven zijn zo groot dat we hier graag 
samen in optrekken. En daarbij ook kijken naar mogelijkheden om onze inwoners erbij te kunnen 
betrekken. 
 
Ons voorstel is om hier op 4 oktober aanstaande ruimte voor te maken. Kan dit komende regiegroep 
worden geagendeerd? Ik zal dan aanwezig zijn om een en ander toe te lichten. 
 
We willen dus vooral inzoomen op de actualiteit rondom de (crisis)opvang van vluchtelingen en 
statushouders.  
    
Met vriendelijke groet,   
Janneke van den Hout  
Wethouder gemeente Goirle  
 
 
Beste,           09-09-2022 
 
Graag breng ik het onderstaande onderwerp bij u onder de aandacht. 
 
Zoals u weet kennen we als samenleving op dit moment meerdere uitdagingen, lees crisissen. Een 
daarvan is de opvang van vluchtelingen en statushouders. 
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrieven op 26-07 en 22-08 en informatie die ons op andere 
manieren is toegekomen maken we ons grote zorgen over de (crisis)opvang van vluchtelingen en 
statushouders. 
We zien dat de doelstellingen waar onze gemeente (/ de regio) aan moet voldoen steeds worden 
verhoogd terwijl we ook in woningcrisis zitten en het huisvesten van allerlei doelgroepen dus een 
groot probleem is. 
 
Daarnaast merken wij op dat gemeenteraden steeds achteraf worden geïnformeerd over de 
genomen (nood/ tijdelijke) maatregelen die vanuit het Rijk hun beslag krijgen in het overleg met de 
Veiligheidsregio’s.  
Dit ondermijnd in onze ogen niet alleen de democratische legitimiteit van de gemeenteraad, maar 
ook het benodigde draagvlak in de samenleving. Draagvlak wat zo hard nodig is wil de gemeente 
haar rol voor alle stakeholders goed kunnen invullen. 
 
Graag zouden wij daarom met de portefeuillehouder(s) en gemeenteraad in gesprek willen om een 
compleet beeld van de huidige en (verwachtte) toekomstige problematiek te krijgen. 
Via deze weg wil ik dan ook het college en de Regiegroep vragen dit te overwegen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mark Verhoeven 
Fractievoorzitter Lijst Riel Goirle 


