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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne in de gemeente Goirle 
 
Inleiding 
In deze brief informeren wij u over stand van zaken en de aanpak van de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne. U leest meer over landelijke en regionale ontwikkelingen en we vertalen dit naar de 
lokale situatie. 
 
Informatie 
 
Stand van zaken opvangplekken Oekraïense vluchtelingen  
 
Opvang en verdeling 
Er is door de 24 gemeenten van onze veiligheidsregio een grote inspanning verricht. De taakstelling 
hield kortgezegd in dat op 28 maart er 2000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen 
beschikbaar moesten zijn. Hoewel dat aantal niet is gehaald per 28 maart, is het gelukt om in de drie 
districten (Baronie, Markiezaten en Hart van Brabant) ruim voldoende plekken te realiseren voor de 
daadwerkelijke vraag. Sinds 1 april 2022 zijn de burgemeesters in Nederland met een beroep op het 
staatsnoodrecht verplicht de opvang van Oekraïense vluchtelingen te organiseren. We voorzien dat 
er op korte termijn meer dan de benodigde 2000 plekken beschikbaar zullen zijn. De bezettingsgraad 
van al deze plekken bedraagt (gesaldeerd) per 14 april 2022 86% en loopt gestaag op. In 
onderstaande tabellen (peildatum: 14 april 2022) ziet u de aantallen en bezetting per 
district/gemeente. 
 
In totaal verblijven er 62 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Goirle (peildatum: 14 april 2022). 
Zij verblijven in diverse groepsaccommodaties (54) en bij particulieren (8). 
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Doorstroomvoorziening 
Er is voor de gehele veiligheidsregio een doorstroomvoorziening in Breda. Vluchtelingen die niet per 
direct geplaatst kunnen worden in één van de drie districten, worden hier opgevangen. Van daaruit 
worden vluchtelingen door de regionale coördinator vluchtelingen spreiding (RCVS) verdeeld over de 
drie districten. Dit heeft de afgelopen weken goed gefunctioneerd. In totaal hebben 160 
vluchtelingen van deze voorziening gebruik moeten maken en zijn doorgestroomd.  
 
Voor vluchtelingen die doorstromen naar Hart van Brabant, zoekt de matchingunit in Tilburg een 
geschikte plek in het district. De gemeente Goirle staat in nauw contact met de matchingunit over de 
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beschikbaarheid van opvangplekken. Als er een verzoek van de matchingunit binnenkomt, kan Goirle 
snel schakelen om locaties in orde te maken. We konden telkens binnen een paar uur zorgen voor 
een ingerichte opvangplek, benodigdheden voor de eerste dagen en een vast aanspreekpunt vanuit 
het Oekraïne-team binnen het Domein Sociaal. Er zijn in Goirle nog 6 plaatsen beschikbaar.  
 
Screening en registratie 
Elke vluchteling wordt geregistreerd en samen met de GGD wordt voorzien in een screening van de 
vluchteling. Aan de hand van deze screening kan worden bepaald of er geneeskundige hulp nodig is 
en waar de vluchteling het beste opgevangen kan worden. De gemeentelijke registratie en 
geneeskundige screening zijn in ons district operationeel. Hieronder vallen ook vaccinaties 
(rijksvaccinatieprogramma en corona). 
 
In de gemeente Goirle worden de Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang binnen een 
werkdag ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit stelt hen in staat om bijvoorbeeld 
gebruik te maken van gezondheidszorg, een bankrekening te openen of te werken. 
 
Takecarebnb 
Er zijn particulieren die vluchtelingen een logeerplek aanbieden. Ook in Goirle en Riel verblijven 
vluchtelingen bij enkele gastgezinnen. Inwoners die als gastgezin vluchtelingen willen opvangen, 
moeten zich aanmelden bij Takecarebnb. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van een VOG en het 
regelen van benodigde verzekeringen. Het is bekend dat momenteel de matching wat langer duurt 
dan verwacht. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Er loopt een pilot in o.a. de gemeente Eindhoven. 
De verwachting is dat vanaf 16 mei 2022 actief bemiddeld gaat worden binnen onze veiligheidsregio. 
Het is van belang dat vluchtelingen in gastgezinnen zich laten registeren bij de gemeente. Dit 
vanwege de inschrijving BRP en om gebruik te kunnen maken van sociale voorzieningen.  
 
Opvang in Goirle 
 
Ondersteuning 
We sluiten zoveel mogelijk aan bij landelijk beleid en richtlijnen. Soms laten die op zich wachten. Dan 
is het noodzakelijk om zelf oplossingen te vinden. De coördinatie vindt plaats in het ambtelijk 
kernteam. 
 
De vluchtelingen krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente. We hebben in week 12 
vooruitlopend op landelijk beleid een tijdelijke regeling voor leefgeld ingesteld. Vluchtelingen 
ontvangen leefgeld als het noodzakelijk is. Een aantal Oekraïense vluchtelingen is intussen aan het 
werk. De gemeente kan daarin bemiddelen als het nodig is. 
 
Oekraïense kinderen gaan sinds eind maart naar school. Op één van de basisscholen is een klas voor 
Oekraïense kinderen van 6 t/m 13 jaar. Daar krijgen zij een speciaal programma aangeboden. Dat is 
(in het begin) vooral gericht op rust en structuur. Een tweede klas wordt voorbereid. Kleuters gaan 
naar groep 1/2 op de dichtstbijzijnde basisschool. Na de meivakantie kunnen de oudere kinderen 
naar het voortgezet onderwijs. Dit wordt in samenwerking met de regio georganiseerd. 
 
Op de opvanglocaties verblijven enkele huisdieren waarvoor de nodige voorzieningen zijn getroffen 
(o.a. inentingen) volgens de landelijke richtlijnen. 
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Samenwerking maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers 
Vrijwilligers zorgen voor o.a. de inzameling van spullen, wegwijs maken in de dorpen, taalonderwijs, 
fietsles, aanmelding bij sportclubs en het in contact brengen van vluchtelingen onderling. De inzet 
van vrijwilligers wordt gecoördineerd via ContourdeTwern. Elk gezin heeft een primaire vrijwilliger 
als eerste aanspreekpunt.  
 
Ondernemers in Goirle en Riel boden gratis of met korting spullen of diensten aan. Daardoor kunnen 
we o.a. voorzien in voedsel- en linnenpakketten. Wanneer er goederen nodig zijn, bijvoorbeeld 
kleding of een fiets, doet de gemeente een gerichte uitvraag.  
 
Met huisartsen en apotheken heeft de gemeente afspraken over de eerstelijns zorg aan 
vluchtelingen.  
 
Binnenkort publiceren we op onze website een artikel waarin we met enkele betrokkenen 
terugblikken op de eerste weken en een kijkje achter de schermen geven. Op deze manier 
informeren en betrekken we inwoners. 
 
Inzet organisatie 
De inzet voor Oekraïense vluchtelingen legt een flink beslag op de ambtelijke organisatie. We 
rekenen erop dat langdurige inzet nodig is. Dit heeft consequenties voor lopende zaken. De nood is 
hoog en rechtvaardigt de keuzes die we moeten maken. 
 
Meer opvangplekken 
 
Meer dan 50.000 vluchtelingen? 
Nu 25 veiligheidsregio’s voorzien in 2.000 opvangplekken zijn er in totaal 50.000 plekken 
beschikbaar. De verwachting is dat er komende dagen 1500 bedden extra gevraagd worden. Er is ons 
inmiddels gevraagd om te anticiperen op deze mogelijke opdracht en op zoek te gaan naar extra 
plekken.   
 
Alleenreizende minderjarige vluchtelingen  
Een extra kwetsbare groep vluchtelingen betreft de alleenreizende minderjarige vluchtelingen.  
Voor hen worden aparte opvangplekken gerealiseerd, zodat deze kinderen de juiste zorg geboden 
kan worden. In onze veiligheidsregio zijn hiervoor 40 plekken nodig. Deze komen in het district de 
Baronie. 
  
 
 


