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Kennisnemen van 
Het besluit van het college om 1 december 2022 tot 1 mei 2023 noodopvang te bieden aan 50 tot 70 
vluchtelingen in het vroegere fratershuis aan Tilburgseweg 209. 
 
Inleiding 
Het college heeft besloten om van 1 december 2022 tot 1 mei 2023 noodopvang te bieden aan 50 tot 
70 vluchtelingen in het vroegere fratershuis aan Tilburgseweg 209. We doen dit om vluchtelingen in 
acute nood te helpen. We willen meehelpen om een einde te maken aan het schrijnende tekort aan 
opvangplekken. De doelgroep die hier tijdelijk komt wonen is divers. De locatie is het meest geschikt 
voor families met kinderen. Er kan ook een aantal alleenstaanden geplaatst worden. De omgeving 
wordt vandaag geïnformeerd. 
 
 Informatie 
 
Asielcrisis in Nederland 
Op dit moment is sprake van een asielcrisis. Zowel de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel als de 
asielzoekerscentra (AZC’s) in het land zitten overvol. De schrijnende beelden van asielzoekers die 
buiten overnachten domineren al wekenlang de media. In de laatste week van augustus heeft het 
Rijk afspraken gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om uit deze asielcrisis te 
komen. Landelijk zijn meer plekken nodig voor opvang.  
 
Goirlese bijdrage aan oplossing 
Naar aanleiding van deze afspraken hebben we in Goirle gekeken naar mogelijkheden voor de 
opvang van vluchtelingen.  
 
De problemen in de asielopvang zijn acuut en de nood is heel hoog, zeker met de winter voor de 
deur. Daarom besloot ons college om nu een stap vooruit te zetten. Met de tijdelijke noodopvang 
leveren we een bijdrage om een einde te maken aan de het acute tekort aan opvangplekken.  
 
Daarnaast komt er een grotere taakstelling voor de huisvesting van statushouders af op gemeenten. 
Hiervoor zijn duurzame oplossingen nodig. Dit vraagt om dialoog met uw raad en de samenleving.  
 
Goirle kan dit aan 
Het college realiseert zich dat deze tijdelijke noodopvang iets vraagt van het aanpassingsvermogen 
van onze inwoners. En dat het een beslag legt op schaarse ambtelijke capaciteit. We hebben dit 
besluit dan ook niet lichtvaardig genomen. Ons college denkt dat Goirle de opvang van 50 tot 70 
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vluchtelingen aankan. We zien de asielcrisis als een landelijke opgave waar we als samenleving 
samen voor staan. Als gemeenten niet zelf naar voren stappen, ontkomt de Rijksoverheid mogelijk 
niet aan het opleggen van verplichtingen.  
 
Voorbereidingen 
Het college nam deze week het besluit om noodopvang te bieden. Wij staan voor transparantie en 
openheid. Daarom informeren we uw raad en ook inwoners direct over ons besluit. Maar we staan 
dus nog aan het begin van de voorbereidingen. Dit betekent dat we nog niet op alle vragen een 
antwoord hebben. We verwachten dat we tot 1 december nodig hebben om alles te regelen om de 
noodopvang humaan en veilig te organiseren voor de vluchtelingen en de omgeving. 
 
De locatie 
Voor de noodopvang sluiten wij een huurcontract voor het hele pand aan de Tilburgseweg 209, het 
voormalige fratershuis. Op dit moment wordt het pand via leegstandbeheer (anti-kraak) verhuurd. 
De eigenaar van het pand heeft dat contract vandaag beëindigd. Zodra de huidige huurders zijn 
vertrokken, kunnen wij starten met het gereed maken en inrichten van het pand voor de 
noodopvang. Dit is naar verwachting half november. 
 
Wie vangen we op? 
In het fratershuis zijn grote kamers. Dat maakt het pand vooral geschikt voor de opvang van gezinnen 
met kinderen. Er kunnen ook alleenstaanden worden opgevangen. De gemeente maakt met het 
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) afspraken over de samenstelling van de groep. Vanuit de 
Rijksoverheid en de Veiligheidsregio wordt erop toegezien dat de voorwaarden van de gemeente 
worden nagekomen. 
 
Kosten 
Volgens de afspraken tussen de Rijksoverheid en de VNG regelt de gemeente de huur, personeel en 
alle faciliteiten. Alle kosten worden gedeclareerd bij de Rijksoverheid. Dit betekent dat de 
noodopvang voor de gemeente geen kosten met zich meebrengt. 
 
Samenwerking 
De gemeente kan voor de organisatie van de noodopvang terugvallen op ondersteuning vanuit de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er is een coördinator die de contacten binnen het district 
Hart van Brabant en met het COA onderhoudt. Het Rode Kruis verzorgt de bemensing van de 
noodopvang. In de afgelopen periode zijn medewerkers van de gemeente Goirle ingezet bij de 
noodopvang in andere gemeenten binnen onze veiligheidsregio. Andersom kunnen wij ook een 
beroep doen op andere gemeenten.  
 
Communicatie 
Buurtbewoners krijgen vandaag een bewonersbrief met de aankondiging van de noodopvang. 
Andere inwoners worden geïnformeerd via o.a. de gemeentelijke website en de media. Voor 
omwonenden is er een inloopavond op 17 oktober 2022. U bent daar als raadslid vanzelfsprekend 
ook welkom. Op de website staan antwoorden op veel voorkomende vragen. Deze lijst wordt 
dagelijks bijgewerkt met de laatste informatie. Buurtbewoners krijgen vóór 1 december nog een brief 
met nadere (praktische) informatie. Die informatie is nu nog niet compleet omdat de 
voorbereidingen nog maar net zijn gestart. 
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