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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 
Landelijk 
Sinds het begin van de oorlog zijn ruim 5,8 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. In Nederland verblijven  
nu zo’n 53.000 Oekraïense vluchtelingen. Wekelijks is er een instroom van ongeveer 5.000 vluchtelingen.  
Begin mei waren er nog zo’n 11.000 opvangplekken beschikbaar, maar staatssecretaris Van den Burg heeft  
gemeenten alvast gevraagd om nog eens 25.000 opvangplekken gereed te maken.  
 
De gemeenten hebben via de veiligheidsregio’s hun bereidheid uitgesproken zich in te zetten om deze  
extra opvangplekken te realiseren. Tegelijkertijd is geconstateerd dat dit een steeds lastigere opgave wordt.  
Daarom moeten er duidelijke afspraken met het Rijk worden gemaakt om de weg naar meer  
opvangmogelijkheden vrij te maken.  
 
Het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid heeft een eerste rapport uitgebracht over de Oekraïense  
vluchtelingencrisis. U kunt deze hier vinden.  
 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
Op dit moment worden er 1893 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in GOO locaties binnen  onze 
veiligheidsregio. Omdat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een grote Veiligheidsregio is, 
zullen wij een aanzienlijk deel van deze 25.000 extra vluchtelingen krijgen. Op grond van onze 
grootte is de inschatting dat wij rond de 1600 plaatsen moeten realiseren, boven op de eerdere 
opdracht van 2.000 voor onze veiligheidsregio. In het Regionale beleidsteam (RBT) van 4 mei 2022 is 
een eerste schatting en verdeling gemaakt. Dit zou neerkomen op  
• Baronie: 608 noodopvangplekken  
• Hart van Brabant: 592 noodopvangplekken  
• Markiezaten: 400 noodopvangplekken 
Het RBT heeft aan de drie districten de opdracht gegeven om bovenstaande additionele 
noodopvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, uiterlijk op 23 juni aanstaande, te realiseren. Het 
Rijk heeft aangegeven deze additionele opgave te kwalificeren als een inspanningsverplichting. 

https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/05/20220502-NIPV-Oekraiense-vluchtelingencrisis-eerste-ervaringen-van-veiligheidsregios-en-gemeenten.pdf
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Noodopvang Breda 

Voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de Koepel in Breda aangewezen als 
noodopvanglocatie. 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. Het matchingspunt in Tilburg is 
opgeheven en ondergebracht bij de noodopvang in Breda. Het aantal Oekraïense vluchtelingen in De 
Koepel is de afgelopen weken ongeveer gelijk gebleven. In totaal verblijven er op dit moment 330 
mensen. 
 
Taakstelling COA opvangplekken 
Zoals bekend heeft onze veiligheidsregio ook een COA taakstelling voor “vluchtelingen andere 
landen”. Inmiddels overlegde de Markiezaten (Roosendaal) met het COA voor opvang van de 
taakstelling 100 noodopvangplekken per 2 april 2022. In aanvulling op de reeds geldende taakstelling 
COA-opvang, hebben we nu nog een netto extra taakstelling van 506 COA-plekken per 1 juli 2022. 
Het aantal van 506 kan nog veranderen als gevolg van de snelheid waarin vluchtelingen Nederland 
inkomen, de snelheid waarin statushouders in gemeenten worden opgenomen en het sluiten van 
bestaande AZC’s a.g.v. aflopende overeenkomsten.  
Binnen de drie districten worden momenteel de mogelijkheden in beeld gebracht om AZC-
opvangplekken te realiseren.  
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Lokaal 
In Goirle vangen we op dit moment 49 vluchtelingen op, op 8 GOO locaties en hebben we op deze 
locaties nog 11 bedden beschikbaar. Op 7 POO locaties zijn er in Goirle nog eens 19 vluchtelingen 
gehuisvest.     
 

 
 
Omdat de staatssecretaris om nieuwe opvangplekken heeft gevraagd, blijven we ook in Goirle naar 
nieuwe GOO opvanglocaties kijken voor semipermanente opvang, in combinatie met de bredere 
woonopgave die er ligt voor asielzoekers, statushouders en andere spoedzoekers. De opgave voor 
deze (tijdelijke) huisvesting is een grote uitdaging en heeft impact op Goirle en Riel. Wij vragen ook u 
om mee te denken over mogelijke nieuwe opvanglocaties. Ook voor de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Goirle heeft de opvang van vluchtelingen een grote impact. Het legt vanzelfsprekend druk 

op de gemeentelijke organisatie die – zeker wanneer de opvang voor langere duur zal zijn – niet 

oneindig is vol te houden. Hierdoor zijn we opnieuw prioriteiten aan het stellen en keuzes aan het 
maken en bekijken we of extra inzet gerealiseerd kan worden. 
__________________________________________________________________________________ 


