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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Stand van zaken pilot logeerwoning voor huishoudens in een crisissituatie 
 
Inleiding 
Met de raadsinformatiebrief van 27 december 2018 heb ik u geïnformeerd over de pilot 
logeerwoning die gemeente Goirle samen met gemeente Hilvarenbeek en gemeente Oisterwijk 
uitvoert voor huishoudens in een crisissituatie. De logeerwoning, die in Hilvarenbeek staat, is nu 
bijna een jaar beschikbaar. Met deze raadsinformatiebrief informeer ik u over de stand van zaken. 
 
Informatie 
In december 2018 is de logeerwoning voor huishoudens in een crisissituatie geopend. 
De planning was destijds dat de logeerwoning medio 2018 geopend zou worden en de pilot zou 
duren tot eind 2019. Doordat de pilot een half jaar later is gestart is ook het einde van de pilot naar 
achter geschoven te weten juni 2020. Dit stond niet juist in de raadsinformatiebrief van 27 december 
2018. 
De logeerwoning is beschikbaar voor inwoners van Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Deze drie 
gemeenten bepalen in onderling overleg of een gezin in aanmerking komt voor een verblijf in de 
logeerwoning. Hiervoor zijn criteria opgesteld. Inwoners van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en 
Oisterwijk die een acuut huisvestingsprobleem hebben in een crisissituatie komen hiervoor in 
aanmerking als zij dat niet zelf kunnen regelen. Voorbeelden van een crisissituatie zijn huiselijk 
geweld, niet verwijtbare uithuiszetting, ernstige vechtscheidingen en situaties waarbij de veiligheid 
van een of meerdere gezinsleden in het geding is. Ook wordt de voorwaarde gesteld dat men 
urgentie heeft gekregen via Woninginzicht of dat er grote kans is op succes op het verkrijgen van 
urgentie. 
 
Het logeerhuis is tot nu toe nog niet nodig geweest. In de pilotfase zijn er wel situaties geweest 
waarbij een gezin of persoon eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor een verblijf. Maar die 
kandidaten wisten uiteindelijk zelf een oplossing te vinden voor hun situatie. 
 
Omdat de woning nog steeds niet bewoond is zijn de criteria om in aanmerking te komen voor deze 
woning dusdanig versoepeld dat er iets meer ruimte is. Het oorspronkelijke idee achter de 
logeerwoning blijft gewaarborgd. Zo moet het nog steeds gaan om een crisissituatie, maar hoeft er 
niet per se meer sprake te zijn van een ‘acute dreiging’. Ook mag er sprake zijn van noodzaak tot een 
time-out voor een of meerdere gezinsleden. 
Oorspronkelijk loopt de pilot tot juni 2020. Als ook met versoepeling van de criteria de logeerwoning 
tot december 2019 leeg blijft, dan stopt de pilot per die datum.  
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Communicatie 
In december 2019 vindt een evaluatie plaats. U wordt hierover geïnformeerd. 
 
 
 


