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Inleiding 

De regio Hart van Brabant draagt vluchtelingen al sinds jaar en dag een warm hart toe en 

neemt daarbij haar verantwoordelijkheid in het realiseren van opvangplaatsen voor deze 

kwetsbare doelgroep. Dit blijkt onder andere uit de asielzoekerscentra die al meer dan 20 jaar 

in Oisterwijk en Gilze zijn gehuisvest. Daarnaast hebben Tilburg en Dongen nog niet zo lang 

geleden voor meerdere jaren opvang geboden aan vluchtelingen. Ook werd vanaf september 

vorig jaar actief gehoor gegeven aan de oproep van het Ministerie om op zeer korte termijn 

(crisis)noodopvangplaatsen te realiseren. Dit vond o.a. plaats in Goirle, Hilvarenbeek, 

Oisterwijk en Waalwijk. In Kaatsheuvel en Tilburg werd daarnaast grootschalige en langdurige 

opvang gerealiseerd.  

Deze ruimhartige opstelling hebben de gemeenteraden in de regio Hart van Brabant 

onderstreept met het in grote meerderheid aannemen van de onderstaande motie tijdens de 

Verenigde Vergadering in maart dit jaar: 

 Te erkennen dat het vraagstuk van de huisvesting en opvang van vluchtelingen roept 

om actie.  

 Te erkennen dat de uitvoering van deze erkenning vooral lokaal dient te gebeuren,  

 Te erkennen dat lokaal ieder tenminste naar rato zijn eerlijke deel van de opvang 

moet realiseren. Hetzij door het leveren van extra opvangmogelijkheden voor 

vergunninghouders boven de normale taakstelling, danwel anderszins door het bieden 

van opvangmogelijkheden van vluchtelingen.  

 Hierbij regionaal zaken af te stemmen in een nieuw op te starten Poho Vluchtelingen. 

Dit ook om een integrale aanpak mogelijk te maken.  

 Bij deze uitwerking de discussie rondom groot- en kleinschaligheid te vermijden, maar 

hierbij de term “eigenschaligheid” te gebruiken en dat elke gemeente ten minste naar 

rato zijn aandeel levert.  

 

Deze motie loopt dan ook als rode draad door dit Plan van Aanpak. Het geeft een antwoord op 

de vraag van de commissaris van de Koning om als regio de taakstelling voor de opvang van 

vluchtelingen te realiseren. Coördinerend burgemeester Hans Janssen heeft naar aanleiding 

van dit verzoek een regiegroep geformeerd om hier invulling aan te geven. Deze regiegroep 

heeft een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd, afspraken gemaakt over 

het realiseren van de taakstellingen, een bijbehorende communicatiestrategie bepaald en een 

relatie met integratie gelegd. Deze aspecten zijn per paragraaf vastgelegd in dit Plan van 

Aanpak.   

 

1. Gemeenschappelijke visie en uitgangspunten  

 Alle gemeenten zijn solidair. 

 Alle gemeenten nemen hun aandeel. 

 We realiseren taakstelling op de korte én de lange termijn. 

 We doen alles om een nieuwe ronde crisisnoodopvang (sporthallen) te voorkomen. 



Hart van 

Brabant 

PLAN VAN AANPAK VERHOOGDE 
ASIELINSTROOM 

 
 

 

2 

 We zorgen voor een goede balans tussen opvang (nood en AZC) en huisvesting 

vergunninghouders. 

 We benutten het gemeentelijk versnellingsarrangement voluit. 

 We zijn bewust van het belang van goede communicatie naar omwonenden van 

nieuwe locaties, zeker gelet op de tijdsdruk die de taakstellingen met zich 

meebrengen. 

 We realiseren in 2016 allemaal de taakstelling huisvesting vergunninghouders die we 

in 2015 feitelijk gerealiseerd hebben (gezamenlijke ondergrens).  

 We gaan er vanuit dat het bovenmatig huisvesten van vergunninghouders geen 

gevolgen heeft voor het aantal te bouwen woningen. Ruimtelijk beleid mag de 

gemeenten niet in de weg zitten om deze extra plekken te realiseren.  

 We maken bij de huisvesting van vergunninghouders zoveel mogelijk een mix met 

andere doelgroepen en eigen inwoners.  

 We gaan voor volwaardigheid in voorzieningen bij het realiseren van nieuwe AZC’s. 

 We zetten ons in voor een snelle opname van vluchtelingen in de samenleving en 

richten ons daarbij op hun onderwijs en hun positie op de arbeidsmarkt.  

 We benutten de extra €500 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt zoals beschreven in 

het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom.  

 We gaan er vanuit dat de extra financiële bijdragen van gemeenten, die uit dit Plan 

van Aanpak voortvloeien, worden gedragen door het Rijk en/of de provincie. 

 We spreken uit dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor mogelijke taken 

die als het gevolg van de toenemende asielinstroom op de gemeenten afkomen. 

 We zetten ons in om draagvlak bij onze inwoners te creëren met betrekking tot dit 

Plan van Aanpak. 

 

2. Opvang asielzoekers 

De kwantitatieve taakstelling voor de opvang van asielzoekers bedraagt voor de subregio Hart 

van Brabant naar rato 2.086. Door de eerder gerealiseerde capaciteit in de regio blijft een 

restopgave van 742 over. Deze restopgave willen we in gezamenlijkheid realiseren. Daarvoor 

is een aantal locaties in beeld. Hieronder wordt per gemeente kort beschreven welke bijdrage 

zij aan de opvang van asielzoekers leveren, wat de achtergrond daar bij is en welke locaties 

daarvoor in beeld zijn.  

DONGEN  

Dongen heeft ruime ervaring in de opvang van asielzoekers. Binnen de gemeentegrenzen is 

vanaf 2000 gedurende 10 jaar opvang geboden aan 350-400 asielzoekers in het AZC in 

uitbreidingswijk de Beljaart. Dongen heeft sindsdien de traditie voortgezet door jaarlijks te 
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voldoen aan de reguliere taakstelling van de huisvesting van vergunninghouders en erkent, 

dat er gezien de verhoogde asielinstroom en het stagneren van de doorstroming uit de AZC’s 

aanvullende maatregelen nodig zijn. De gemeente wil hieraan bijdragen door tijdelijke 

huisvestingsmogelijkheden te bieden aan vergunninghouders, die in afwachting van 

huisvesting noodgedwongen in asielzoekerscentra verblijven. Deze huisvesting kan worden 

gerealiseerd door middel van de inzet van tweeërlei instrumenten uit het Bestuursakkoord: 

het gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA) en/of de Huisvestingsvoorziening (HVV). Een 

uitgebreide toelichting hierop is in de vierde paragraaf van dit plan opgenomen. 

GOIRLE 

Inwoners in de gemeente Goirle hebben in 2015 tijdens de crisisnoodopvang laten zien dat ze 

vluchtelingen welkom heten. Bij het opvangen en integreren van vergunninghouders zijn veel 

vrijwilligers betrokken. Ook nu wil de gemeente Goirle meer doen dan van haar wordt 

gevraagd omdat Goirle een sociale gemeenschap is. De opgave voor Goirle is het opvangen 

van 91 asielzoekers; een aantal dat te klein is voor een opvanglocatie. Goirle wil niettemin 

een bijdrage leveren aan de taakstelling voor de subregio Hart van Brabant.  

Aangezien er geen geschikte grote leegstaande gebouwen in Goirle zijn, is gezocht naar 

locaties waar in de vorm van paviljoens op heel korte termijn een noodopvanglocatie kan 

worden gerealiseerd. Op die manier kan Goirle voorzien in het op heel korte termijn opvangen 

van vluchtelingen, terwijl elders in de regio gemeenten meer structurele 

opvangmogelijkheden creëren. Zo kan de regio in gezamenlijkheid een aanbod doen van 

zowel korte flexibele als langduriger opvang.  

Goirle wil maximaal 400 vluchtelingen opvangen en heeft hiervoor een drietal kansrijke 

locaties op het oog. Op die locaties past noodopvang voor 400 vluchtelingen gedurende de 

periode van één jaar. Langer is niet mogelijk omdat deze terreinen daarna voor andere doelen 

gebruikt moeten worden. Voorzieningen zoals scholen, bushaltes en winkels bevinden zich in 

een straal van 3 tot 5 km.  

Goirle is in intensief overleg met het COA over deze locaties. 

LOCATIE: nader te bepalen – Gemeente Goirle 

Adres: n.t.b. 

Huidig gebruik: - 

Type locatie: Noodopvang   

Capaciteit: 400 

Realisatie per: Q3 2016 

Duur opvang: 1 jaar 

HILVARENBEEK 

Gemeente Hilvarenbeek staat ruimhartig tegenover de opvang vluchtelingen. Dit blijkt uit de 

eerder gerealiseerde crisisnoodopvang voor 150 vluchtelingen in Diessen en Baarschot. Nu 

maakt Hilvarenbeek zich sterk voor het realiseren van een volwaardig AZC op de locatie 

Hilverhoeve. Het daarvoor beoogde terrein ligt dicht bij Tilburg. Om deze reden maken beide 

gemeenten in goed overleg met elkaar nadere afspraken over een aantal thema's zoals 

omgevingsmanagement, onderwijs, dagbesteding en communicatie. De invulling van deze 

locatie wordt meegenomen als een van de mogelijke locaties in het zorgvuldige zoekproces 
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dat nog door Tilburg doorlopen wordt. De uitkomst van dit zoekproces zou kunnen leiden tot 

een mogelijk gezamenlijke locatie met een grotere omvang. Mocht het wenselijk zijn om op 

deze locatie – voorafgaand aan de bouw van een AZC – een noodopvang te realiseren, dan is 

dat voor het gemeentebestuur van Hilvarenbeek bespreekbaar.  

 

LOCATIE: Hilverhoeve 

Adres: Blauwe Hoef 1, 5081 HN Hilvarenbeek 

Huidig gebruik: Agrarisch en Bos 

Type locatie: Reguliere opvang (AZC) 

Capaciteit: 600  

Realisatie per: Q3 2017 

Duur opvang: Langdurig; einddatum wordt bepaald door afspraken met (particuliere) 

eigenaar van het terrein. 

Fase overleg met COA: In overleg en onderzoek 

Vervolgstappen voor dat locatie in gebruik genomen kan worden: 

 t.a.v. besluitvorming: Planologische procedure moet nog doorlopen worden  

 t.a.v. infrastructuur: Infrastructuur moet grotendeels nog aangelegd worden 

  t.a.v. be- of verbouwing: Terrein is onbebouwd 

Afstand tot voorzieningen: 7 kilometer tot voorzieningen in Hilvarenbeek en 3 à 5 

kilometer tot voorzieningen in Tilburg 

LOON OP ZAND 

Gemeente Loon op Zand heeft in de eerste 3 maanden van 2016 een noodopvang voor 950 

vluchtelingen gerealiseerd op vakantiepark Droomgaard. Deze opvang wordt, conform belofte 

aan de inwoners van deze gemeente, eerst geëvalueerd. Loon op Zand wacht de uitkomst van 

deze evaluatie af voor dat de gemeente een nieuwe vorm van (nood)opvang kan overwegen. 

Naar verwachting is deze evaluatie in juli beschikbaar voor de gemeenteraad. Dan zal in de 

breedte en in het licht van de dan bestaande situatie in de regio, een afweging gemaakt 

worden over het zetten van nadere stappen 

OISTERWIJK 

Gemeente Oisterwijk biedt al geruime tijd ruimte aan de huisvesting van asielzoekers in de 

vorm van een AZC. Het gaat daarbij om 450 plaatsen. Recent is het 25-jarig bestaan gevierd 

van het AZC. In 2015 heeft Oisterwijk crisisnoodopvang aangeboden aan 50 personen in een 

sporthal in de kern Oisterwijk. Hoewel de gemeente hoopt dat deze vorm van opvang in de 

toekomst niet meer nodig is, is het bestuur bereid een dergelijke inzet nogmaals te plegen 

indien de situatie hierom vraagt. In dat geval vindt de crisisnoodopvang waarschijnlijk plaats 

in de kern Moergestel. 

In het kader van de verhoogde asielinstroom is onderzocht of er locaties (gronden + 

gebouwen) geschikt zijn / beschikbaar zijn voor noodopvang (300 plaatsen). Dit blijkt niet het 

geval te zijn binnen de grenzen van de gemeente. 

Het gemeentebestuur is in het kader van de regionale taakstelling m.b.t. het bieden van 

huisvesting voor asielzoekers, bereid om mee te werken aan een uitbreiding van het AZC met 

150 plaatsen. Het totaal komt hiermee op 600 plaatsen. Met een dergelijke omvang wordt 

ook optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige voorzieningen. Aan deze uitbreiding wordt 

nadrukkelijk een aantal voorwaarden gesteld. Zo blijft het maximaal aantal AMV’ers dat op 
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het AZC in Oisterwijk verblijft 80 conform de afspraak die hierover tussen gemeente en COA 

gemaakt is in het najaar van 2015. Daarnaast stijgt het begeleidende personeel (beveiliging, 

onderwijs en dagbesteding) dat op het AZC in Oisterwijk werkt naar rato van de uitbreiding 

van de capaciteit. 

LOCATIE: AZC Oisterwijk  

Adres: Kievitsblekweg 4, 5062 SV Oisterwijk 

Huidig gebruik: AZC met capaciteit van 450 

Type locatie: AZC 

Capaciteit: uitbreiding naar 600 

Realisatie per: Q3 2016 

Duur opvang: Langdurig 

Fase overleg met COA: Inplannen realisatie 

Vervolgstappen voor dat locatie in gebruik genomen kan worden: 

  t.a.v. besluitvorming: Uitbreiding past in bestemmingsplan. 

  t.a.v. infrastructuur: Afhankelijk van de extra bebouwing. 

  t.a.v. be- of verbouwing: Extra bebouwing is noodzakelijk voor de beoogde 

 uitbreiding. 

Afstand tot voorzieningen: 2 à 3 kilometer 

TILBURG 

Tilburg is een humane en gastvrije stad die staat voor een sociaal asielbeleid en een stad die 

zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Direct bij de aanvang van de 

vluchtelingencrisis, medio 2015, heeft Tilburg aangegeven actief invulling te willen geven aan 

het verzoek om opvangplekken te realiseren. Daarvoor is na een opstart aan de Ringbaan 

Noord (250 personen) eerst de opvanglocatie Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat (400 

plaatsen) beschikbaar gesteld en later ook nog de locatie van het voormalige belastingkantoor 

aan de Professor Cobbenhagenlaan (500 plaatsen). Vooralsnog is deze laatste locatie 

beschikbaar tot het eind van 2016. De locatie Jozefzorg is beschikbaar tot uiterlijk oktober 

2018.  

Zo snel als mogelijk, maar via een zorgvuldig zoekproces wil Tilburg als vervanging voor deze 

tijdelijke noodopvangplaatsen een regulier, tijdelijk asielzoekerscentrum realiseren voor een 

periode van 5 tot 10 jaar en voor 600 personen. Daarbij zal de locatie Hilverhoeve in 

Hilvarenbeek worden meegenomen. Streven is om het Tilburgse AZC in 2017, maar uiterlijk in 

2018 in gebruik te nemen. Daartoe heeft de raad aan het college inmiddels een opdracht 

gegeven. Daarnaast is Tilburg bereid om 60 extra opvangplaatsen voor AMV-ers te realiseren. 

Daarvoor wordt op dit moment, samen met het COA, naar geschikte locaties in de stad 

gezocht. 

LOCATIE: verspreid over de stad – Gemeente Tilburg 

Adres: Verspreid over de stad 

Huidig gebruik: bestaande gebouwen 

Type locatie: opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers)  

Capaciteit: 60 (verdeeld over minimaal 3 locaties) 

Realisatie per: Q3 2016 

Duur opvang: Flex-langer; 2-5 jaar 
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LOCATIE: nader te bepalen, maar gegarandeerd – Gemeente Tilburg 

Adres: n.t.b. 

Huidig gebruik: - 

Type locatie: AZC  

Capaciteit: 600 

Realisatie per: Q3 2017, als vervanging van de huidige noodopvanglocaties.  

Duur opvang: Langdurig; 5-10 jaar 

WAALWIJK  

Waalwijk is bereid om, samen met de andere gemeenten, verantwoordelijkheid te nemen 

voor de acute behoefte aan noodopvang. Wat bij de concrete aanpak meeweegt is dat de 

stad, als economisch centrum, ook een grote opgave heeft in de huisvesting van 

arbeidsmigranten. Met name voor “short-stay” is er behoefte aan locaties waar maximaal 400 

mensen kunnen verblijven. Dit zijn juist ook de locaties waar naar gekeken wordt als het gaat 

om de tijdelijke opvang van vluchtelingen.  

Het logistieke karakter van Waalwijk maakt dat de stad extra interessant is voor 

vergunninghoudende vluchtelingen, wie het immers is toegestaan om te werken. In plaats 

van noodopvang investeert Waalwijk daarom bij voorkeur in de opname van 

vergunninghouders. Dat zijn nieuwe Waalwijkers die hier kunnen bouwen aan hun toekomst 

en aan de toekomst van de stad. Door te kiezen voor een extra opname van deze nieuwe 

Waalwijkers, komen evenzoveel opvangplaatsen vrij in de bestaande opvangcentra, waar nu 

nog veel vergunninghoudende vluchtelingen verblijven.  

Om die reden kiest Waalwijk voor een gecombineerde aanpak, waarbij de locatie in het éérste 

jaar gebruikt zal worden voor de opvang van maximaal 400 vluchtelingen en na afsluiting van 

de opvang beschikbaar komt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 

LOCATIE: Voormalige terrein voetbalvereniging RWB 

Adres: Professor van ’t Hoffweg, 5144 NS Waalwijk 

Huidig gebruik: Voormalig terrein van voetbalvereniging RWB 

Type locatie: Noodopvang  

Capaciteit: 400 

Realisatie per: Q3 2016 

Duur opvang: Flex-kort; 1 jaar 

Fase overleg met COA: overleg is opgestart, waarbij ook de initiatiefnemer voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten betrokken moet gaan worden. Uit recent overleg is 

gebleken dat COA dit beschouwt als een kansrijke locatie.  

Vervolgstappen voor dat locatie in gebruik genomen kan worden 

t.a.v. besluitvorming: Ondernemers in het gebied en bewoners in de naastgelegen 

wijk worden op 17 mei geïnformeerd en zo mogelijk betrokken bij de uitwerking en 

realisatie van de voorziening en het gebiedsbeheer. De gemeenteraad is geïnformeerd 

maar moet op 23 mei nog een akkoord geven. Het vergunningtraject vergt ook enkele 

weken (maximaal 8). 

t.a.v. infrastructuur: Op het terrein heen zijn alle infrastructurele voorzieningen 

aanwezig. Er kan dus makkelijk een in- en uitweg aangelegd worden en aansluitingen 

op nuts en riool kunnen snel aangelegd worden. 

t.a.v. be- of verbouwing: Gemeente Waalwijk wil het terrein voor langere termijn  

(semipermanent) inrichten voor short-stay huisvesting. Hier hoort ook een 
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semipermanent gebouw bij dat nog gerealiseerd moet worden. Met een initiatiefnemer 

is contact geweest en de bouwtijd wordt geschat op ongeveer 6 maanden. 

Aangegeven is dat het terrein maar voor max. 50% bebouwd wordt, waardoor er 

voldoende ruimte overblijft voor tijdelijke voorzieningen geplaatst door het COA (b.v. 

paviljoens). Als het semipermanent gebouw klaar is (eind 2016) kunnen de 

vluchtelingen over naar het nieuwe gebouw en dienen de paviljoens terstond 

afgebroken te worden. 

Afstand tot voorzieningen: Er is een supermarkt aan de overzijde van de straat. 

Aangrenzend aan het gebied is een woonwijk met voorzieningen.  

TOTAAL HART VAN BRABANT – ASIELZOEKERS  

De hierboven beschreven inspanningen en bijbehorende locaties zijn op basis van capaciteit 

en duur van de opvang in de onderstaande grafiek gevisualiseerd. Hieruit blijkt dat Hart van 

Brabant de taakstelling voor het komende jaar wat betreft de opvangplaatsen voor 

asielzoekers als subregio haalt. 1 juni 2017 wordt als een herijkingspunt beschouwd om te 

onderzoeken of het realiseren van nieuwe Flex-kort noodopvang noodzakelijk is (zie grafiek 

aan het einde van deze paragraaf) . Indien de asielinstroom op dat moment nieuwe Flex-kort 

noodopvang vereist garandeert Hart van Brabant deze als subregio met een capaciteit van 

300 op een nader te bepalen locatie. Vanuit een goede regionale spreiding ligt de focus 

daarbij dan op een locatie in het noordelijk deel van de regio. Op deze manier wordt ook na 

het herijkingspunt op 1 juni 2017 de taakstelling voor Hart van Brabant gehaald.  

 

Het COA maakt onderscheid in drie vormen van opvang en heeft daarbij een gewenste 

onderlinge verhouding, namelijk 25% à 30% langdurig (>5 jaar), 30% à 40% flexibel-lang 

(2-5 jaar) en  30% à 40% flexibel kort (1-2 jaar). Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, 

voldoet Hart van Brabant vooral vanaf Q3 2017 niet aan deze gewenste verhouding doordat 

er veel langdurige capaciteit wordt gerealiseerd. Dit kan beschouwd worden als een pluspunt 

indien een andere subregio juist een tekort aan langdurige plaatsen realiseert. 
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Tot slot moet opgemerkt worden dat Loon op Zand de eerder gerealiseerde noodopvang op 

vakantiepark momenteel aan het evalueren is. Loon op Zand wacht de uitkomst van deze 

evaluatie af voor dat de gemeente een nieuwe vorm van (nood)opvang heroverwegen. Naar 

verwachting wordt deze evaluatie in juni of juli aan de raad voorgelegd. Als actuele 

ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen we dat als regio gezamenlijk oppakken. 

 

3. Huisvesting Vergunninghouders (HV)  

De kwantitatieve taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders (HV) voor het 

restant van 2016 bedraagt 849 voor de subregio Hart van Brabant. De gemeentelijke 

taakstellingen HV worden in beginsel door iedere gemeente zelf gerealiseerd. Zoals 

gebruikelijk maken alle gemeenten hierbij goede afspraken met de woningcorporatie(s). Het 

streven is om de HV in iedere gemeente verspreid over de kern(en) te laten plaatsvinden in 

reguliere woningen. Voor het geval dat het op die manier niet haalbaar is, is een 

inventarisatie van locaties gemaakt om meerdere vergunninghouders op een locatie te 

huisvesten. Hieronder wordt per gemeente kort beschreven hoe zij de taakstelling HV denken 

te realiseren en de uitgangspunten die daarbij gehanteerd worden.  

DONGEN 

De reguliere taakstelling voor de gemeente Dongen bedraagt in 2016 het huisvesten van 62 

vergunninghouders. De aanvullende taakstelling in het kader van dit Plan van Aanpak 

bedraagt 100 asielzoekers/vergunninghouders. Dit aantal is naar maatstaven van het COA te 

klein om opvang te kunnen verzorgen in een (satelliet)AZC. Om die reden wil de gemeente 

versneld huisvestingsmogelijkheden bieden door middel van het GVA en/of de HVV én het 

naar voor halen van nieuwbouwprojecten in de Beljaart. Dat laatste ook met het oog op het 

verzachten van de verdringingseffecten bij het kunnen voldoen aan de (verhoogde) 

taakstellingen tot huisvesting van vergunninghouders. Hierover zijn met Casade afspraken 

gemaakt. 

GOIRLE 

Goirle heeft een taakstelling van 56 vergunninghouders. In het kader van de samenwerking 

binnen de regio is ze bereid om daar nog eens 18 vergunninghouders vanuit Hilvarenbeek aan 

toe te voegen. Met Leystromen is al eerder afgesproken dat de woningbouwvereniging  een 

bijdrage levert aan het huisvesten van  vergunninghouders. Om te voorkomen dat daardoor 

de wachtlijsten groeien, zet Goirle tevens in op het toevoegen van extra woonruimte. 

Daarvoor zijn gesprekken gaande met eigenaren van leegstaand vastgoed. Ook zijn locaties in 

beeld gebracht waar eventueel noodwoningen geplaatst kunnen worden. De voorkeur gaat uit 

naar de inzet van leegstaande kantoren en andere leegstaande gebouwen. Waar mogelijk zal 

ook Goirle gebruik maken van het GVA.  

HILVARENBEEK 

De gemeente Hilvarenbeek heeft een taakstelling van 35 vergunninghouders. In het kader 

van de samenwerking binnen de regio is overeen gekomen dat Hilvarenbeek minder woningen 

voor vergunninghouders realiseert dan de taakstelling bedraagt. Goirle realiseert de helft (18) 
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van de taakstelling van de Hilvarenbeek. Daartegenover staat de realisatie van een 

volwaardig AZC in Hilvarenbeek.  

LOON OP ZAND 

Loon op Zand wil in 2016 in totaal 60 à 80 vergunninghouders huisvesten. Hiermee huisvest 

Loon op Zand meer vergunninghouders dan de restant taakstelling voor 2016 van 55 en 

levert daardoor dus een extra bijdrage aan de regionale taakstelling. De uitgangspunten bij 

HV in Loon op Zand zijn: 

 50% van de taakstelling huisvesting vergunninghouders loopt via de reguliere 

woningvoorraad van de woningbouwcorporatie. Concreet betekent dit dat het aantal 

reguliere woningen, dat beschikbaar is voor vergunninghouders gelijk blijft aan het 

jaar 2015. 

 Voor de andere 50% komen aanvullende woningen. De extra opgave voor huisvesting 

van vergunninghouders wordt gezocht in uitbreiding van de woningvoorraad. Dit kan 

door kantoorpanden, schoolgebouwen, voormalige zorgpanden geschikt te maken voor 

huisvesting van vergunninghouders, maar ook door het versneld realiseren van 

nieuwe woningbouwprojecten. 

 Waar mogelijk maakt Loon op Zand hierbij gebruik van het GVA. Het is van mening 

dat het bieden van (tijdelijke) huisvesting voor vergunninghouders een positieve 

bijdrage levert aan het vraagstuk voor opvang van asielzoekers. 

 Integratie van de vergunninghouders met de overige inwoners van onze gemeente 

heeft de voorkeur. 

 De extra woningen zijn in principe ook geschikt voor arbeidsmigranten, 

spoedzoekenden en overige doelgroepen uit het woonkader, zoals bv 

starters/jongeren. 

 De huisvesting van vergunninghouders vindt gespreid plaats over de kernen. 

OISTERWIJK 

De gemeente Oisterwijk heeft met woonstichting Leystromen en de huurdersvereniging 

prestatieafspraken gemaakt over HV. Tot op heden kan de Woonstichting voorzien in de 

huisvesting van de taakstelling. Ook voor 2016 zal Woonstichting Leystromen er alles aan 

doen om de taakstelling van 71 personen te realiseren. In het kader van de aanpak in deze 

subregio is Oisterwijk overeengekomen dat Leystromen eventueel een deel van de opgave via 

de GVA-aanpak in Dongen kan huisvesten. 

Om de inschrijfduur en wachttijd voor reguliere woningzoekenden niet onevenredig te laten 

toenemen gaat het bestuur binnen de gemeente Oisterwijk een aantal locaties onderzoeken 

waarin - al dan niet tijdelijk en al dan niet gebruikmakende van het GVA - extra woonruimte 

wordt gerealiseerd voor vergunninghouders en/of andere doelgroepen die behoefte hebben 

aan tijdelijke huisvesting. De locaties die hiervoor primair in aanmerking komen zijn een deel 

van het KVL-terrein (± 20 wooneenheden), Scheerman-Zuid in Moergestel (± 20 

wooneenheden) en Basisschool De Wingerd (± 12 wooneenheden). Het gemeentebestuur 

onderzoekt voorts de mogelijkheden en de wenselijkheid om particuliere initiatieven te 

ondersteunen die voorzien in de huisvesting van vergunninghouders. 
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TILBURG 

Tilburg geeft al sinds jaar en dag invulling aan de taakstelling voor de huisvesting van 

vergunninghouders. Ook de restanttaakstelling van 458 vergunninghouders in 2016 wordt in 

samenwerking met de plaatselijke woningcorporaties ingevuld via de bestaande 

woningvoorraad. Om de toenemende druk op deze voorraad te ontlasten hebben gemeente 

en woningcorporaties afgesproken om de komende jaren de kernvoorraad te handhaven en 

zelfs uit te breiden met 1.600 woningen (800 via goedkope nieuwbouw en 800 via 

huurverlaging/aftopping e.d.). Afspraken hierover zijn al vastgelegd in het Convenant Wonen 

2015-2020. 

WAALWIJK 

De gemeenteraad van Waalwijk heeft op 19 november jl. gekozen voor een opvang van 200 

vergunninghouders. Daarbij is gekozen voor een extra opvang van 80 mensen, bovenop de 

reguliere (rijks-)taakstelling van 120 mensen. Om de zaak beheersbaar te houden zal 

Waalwijk in 2016-2017 de periode van de noodopvang benutten om de extra opvang van 

statushouders voor te bereiden. Woningcorporatie Casade realiseert in 2016 de reguliere 

huisvesting van de 120 statushouders. Voor de extra opvang zet Waalwijk in op de realisatie 

van geclusterde woonruimte voor maximaal 30 personen per cluster. 

 

4. Gemeentelijk versnellingsarrangement en Huisvestingsvoorziening    

De gemeente Dongen realiseert op basis van het instrumentarium uit het bestuursakkoord 

(GVA en/of HVV) extra woonruimten, die ingezet worden voor de tijdelijke huisvesting van 

vergunninghouders tot definitieve plaatsing of uitstroom uit deze woonruimten in een 

gemeente mogelijk is. De inspanning is dan ook enerzijds gericht op het structureel 

huisvesten van 62 vergunninghouders en anderzijds op het aanbieden van tijdelijke 

aanvullende huisvestingsplaatsen via het GVA en/of de HVV ten behoeve van 100 extra 

vergunninghouders, die momenteel nog (met verblijfsvergunning) in afwachting van 

huisvesting in regionale  asielzoekerscentra verblijven. Hierdoor kunnen opvangplaatsen in 

regionale AZC’s worden vrijgespeeld en levert de gemeente op die manier een bijdrage aan de 

lokale taakstelling én de extra provinciale taakstelling. 

LOCATIE: Broederhuis Glorieux  

Adres: Triangellaan 2, 5101 AE Dongen  

Huidig gebruik: Leegstaand verzorgingstehuis / Anti-kraak  

Type locatie: Huisvesting vergunninghouders met GVA en/of HVV 

Capaciteit: 90 tot 135 personen  

Moment realisatie: i.o.m. Leystromen  

Duur van opvang: Afhankelijk van de keuze voor GVA (2 jaar) of HVV (minimaal 5 jaar) 

LOCATIE: nog onbekend 

Adres: n.v.t. 

Huidig gebruik:  n.v.t. 

Type locatie: Geschikt (te maken) voor huisvesting vergunninghouders met GVA en/of HVV 

Capaciteit: 20 à 30 personen 
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Moment realisatie: nader te bepalen  

Duur van opvang: 2 tot 5 jaar 

TOTAAL HART VAN BRABANT - VERGUNNINGHOUDERS 

De plaatsen die door middel van het GVA worden gerealiseerd dragen bij aan de taakstelling 

voor de huisvesting van vergunninghouders. De inzet van de subregio Hart van Brabant op dit 

vlak is dus inclusief het GVA in de onderstaande diagram gevisualiseerd. Hieruit blijkt dat we 

als subregio de taakstelling wat betreft de huisvesting van vergunninghouders ruimschoots 

halen. In 2016 realiseren we hier als subregio bijna 150 plaatsen meer dan dat de totale 

taakstelling bedraagt.   

 

 

5. Integratie, onderwijs en arbeidsmarkt  

De regio Hart van Brabant is doordrongen van het belang van een goede opname van 

vluchtelingen in de samenleving. De inzet is er op gericht dat vergunninghouders zo snel 

mogelijk gezond, zelfstandig en volwaardig meedoen, de Nederlandse taal leren, kennis 

maken met maatschappelijke afspraken en gewoonten, betaald of onbetaald werk doen, naar 

school gaan en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit is niet afhankelijk van het 

aantal te huisvesten vluchtelingen of de manier waarop dat wordt gerealiseerd. Daarbij 

dragen de regiogemeenten samen met de onderwijsbesturen zorg voor de aanpak van de 

wachtlijsten in de schakelklassen op het Voortgezet Onderwijs. De subregio Hart van Brabant 

voert een actieve lobby bij de geëigende gremia om een oplossing te vinden voor dit 

vraagstuk. 

Dongen (162) Goirle (74) Hilvarenbeek (17) Loon op Zand (60 à 80)

Oisterwijk (71) Tilburg (458) Waalwijk (120)

Totaal per Q4 2016; 962 à 982 

Taakstelling 2016 

Subregio HvB 

(849) 
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De (financierings)mogelijkheden uit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom worden 

zo veel als mogelijk gebruikt om dit te bewerkstelligen. In het licht van het actieve 

arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant gaan we er van uit dat ook de provincie 

een belangrijke partner is bij dit thema. Daarnaast werken de gemeenten met belangrijke 

landelijke, regionale en lokale (vrijwilligers)organisaties om de participatie van vluchtelingen 

te realiseren. Diverse gemeenten hebben hier al veel goede ervaringen mee opgedaan en zijn 

bereid dit met elkaar te delen. Interessant in dit verband zijn onder andere de ervaringen in 

de gemeente Tilburg met het werken met competentieprofielen en het HOB(Huis-Opleiding-

Baan)-project van de Langstraat-gemeenten. De groep AMV-ers, zowel met als zonder 

verblijfsstatus, vergt een bijzondere aanpak. Deze aanpak wordt nadrukkelijk als een 

regionaal verder uit te werken opgave gezien; dit is te meer van belang omdat ook regionale 

instellingen zoals Kompaan/De Bocht hierbij een bepalende rol spelen.  

 

De manier waarop de integratie vorm en inhoud krijgt, kan per gemeente binnen de subregio 

variëren. Dit is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de doelgroep (leeftijd, status, 

achtergrond, etc.) en de manier waarop zij gehuisvest zijn of worden. Daarnaast speelt de 

aanwezige expertise binnen een gemeente op dit vlak een rol. De gemeenten binnen de regio 

Hart van Brabant hebben nadrukkelijk uitgesproken om hierin actief kennis en ervaringen te 

delen en waar mogelijk in gezamenlijkheid op te trekken. Bij de realisatie van deze inzet gaan 

de gemeenten er van uit dat het COA een actieve en betrokken partner is.   

 

6. Leefbaarheid, communicatie en draagvlak 

Om er zorg voor te dragen dat vluchtelingen snel een geaccepteerd onderdeel van onze 

samenleving worden, is een aantal zaken van wezenlijk belang. Los van de in de vorige 

paragraaf aangehaalde onderwerpen integratie, onderwijs en arbeidsmarkt zijn hierbij de 

thema's leefbaarheid, communicatie en draagvlak essentieel.  

Allereerst is het van belang om bij de opvang van vluchtelingen zorg te dragen voor 

zorgvuldige communicatie en een open dialoog met de (directe) omgeving. Maatwerk is het 

sleutelwoord. Dit vereist enerzijds helderheid en transparantie vanuit het lokale bestuur over 

de wijze van burgerbetrokkenheid, inspraak en besluitvorming. En richt zich anderzijds op het 

creëren van acceptatie en draagvlak voor de situatie van de vluchteling, want 'onbekend 

maakt onbemind'. Belangrijk is daarbij dat de dialoog zich niet richt op óf we vluchtelingen 

opvangen, maar op de wijze waarop we dat als samenleving doen.  

Bij het creëren van draagvlak en acceptatie is het van belang om zo spoedig mogelijk het 

persoonlijke gesprek met de omwonenden van een (mogelijke) opvanglocatie aan te gaan 

over hoe we er als samenleving zorg voor dragen dat een leefbare en veilige situatie ontstaat. 

Dat betekent dat we continu oog en oor moeten hebben voor mogelijke zorgen en gevoelens 

die er over dit thema in de samenleving leven en hier ook op monitoren en acteren. In diverse 

gemeenten zijn hierin al acties ondernomen of zijn er voorbereidingen daarop getroffen. 

Daarbij maken we gebruik van ervaringen en kennis die we verspreid over de regio hebben 

opgedaan met dit vraagstuk. Maar zeker ook van de vanzelfsprekende inzet, betrokkenheid 

en adviezen van bewonersorganisaties en partners op het terrein van maatschappelijk-

welzijn, leefbaarheid en openbare orde en veiligheid.  
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7. Organisatie nu & straks 

De organisatie achter dit Plan van Aanpak bestaat uit een regiegroep met de 

portefeuillehouders uit de zeven gemeenten en wordt voorgezeten door coördinerend 

burgemeester Hans Janssen. De portefeuillehouders zijn: 

 

Bea van Beers – gemeente Dongen 

Guus van der Put – gemeente Goirle 

Jan van de Wiel – gemeente Hilvarenbeek 

Gerard Bruijniks & Wil Ligtenberg – gemeente Loon op Zand 

Sjef Verhoeven – gemeente Oisterwijk 

Mario Jacobs – gemeente Tilburg 

Hans Brekelmans – gemeente Waalwijk 

 

Daarnaast is een projectgroep actief die bestaat uit medewerkers uit de zeven gemeenten 

met gemeentesecretaris Ineke Depmann als voorzitter. De burgemeesters van de gemeenten 

in de subregio zijn voortdurend geïnformeerd door de eigen portefeuillehouders.  

 

De regie- en projectgroep zijn in aanloop van dit Plan van Aanpak verschillende keren bij 

elkaar gekomen. In deze bijeenkomsten hebben zij in beslotenheid toegewerkt naar een 

concept Plan van Aanpak. In de bijlage is een overzicht van deze bijeenkomsten en de 

bijbehorende besluitvorming opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Regiegroep stelt voor om de uitvoering van dit Plan van Aanpak bij de bovenstaande 

organisatiestructuur te borgen. Ambtelijk contactpersoon hiervoor is gemeentesecretaris 

Ineke Depmann, bereikbaar via ineke.depmann@oisterwijk.nl en 013-529 13 11. Wanneer het 

gewenst en nodig blijkt dan zullen de diverse thema’s worden ingebouwd in de bestaande 

structuren in regio Hart van Brabant.  

 

  

mailto:ineke.depmann@oisterwijk.nl
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Bijlage 1 – Vergaderschema & Besluitvorming 

Regiegroep en projectgroep (eerste afspraken) 

Donderdag 7 april 2016, 9.00u, Oude Raadhuis, Oisterwijk 

 

Projectgroep, tevens COA (eerste inventarisatie locaties) 

Dinsdag 12 april 2016, 20.00u, Oude Raadhuis, Oisterwijk 

 

Klankbordgroep (bespreking burgemeesters) 

Woensdag 13 en donderdag 14 april, tijdens retraite Veiligheidsregio 

 

Regiegroep (voorbereiding presentatie Radendag) 

Zaterdag 16 april 2016, 9.00u, Jan van Besouw, Goirle 

 

Radendag 

Zaterdag 16 april 2016, 9.45u, Jan van Besouw, Goirle 

 

Regiegroep en projectgroep (nadere beoordeling locaties) 

Maandag 18 april 2016, 12.30 – 14.30u, Oude Raadhuis, Oisterwijk 

 

Regiegroep en projectgroep (1e concept PvA) 

Maandag 2 mei 2016, 20.00 – 22.00u, Oude Raadhuis, Oisterwijk 

 

Regiegroep en projectgroep (bespreking opmerkingen bij 2e concept  PvA) 

Woensdag 11 mei 2016, 13.00 – 15.00u, Oude Raadhuis, Oisterwijk 

 

Donderdag 12 mei of vrijdagochtend 13 mei: bespreken concept PvA in colleges 

 

Regiegroep en projectgroep (vaststelling definitief concept PvA) 

Vrijdag 13 mei 2016, 13.00 – 15.00u, Oude Raadhuis, Oisterwijk 

 

Vrijdag 13 mei: aanbieding vertrouwelijk concept PvA aan CdK 

 

Persconferentie Plan van Aanpak 

Dinsdag 17 mei 2016, 19.30u, gemeentekantoor Oisterwijk   

 

Aanbieding Plan van Aanpak aan de gemeenteraden 

Dinsdag 17 mei 2016, 19.30u 

 

Presentatie aan omwonenden van de genoemde locaties 

Dinsdag 17 mei 2016, 19.30u 

 

Maandag 23 mei: uiterlijke datum voor wensen en bedenkingen van raden op het PvA 

 

Dinsdag 24 mei: standpunt colleges m.b.t. PvA  

 

Regiegroep (vaststelling definitief PvA)  

Dinsdag 24 mei 2016, 17.00 – 18.30u, Oude Raadhuis, Oisterwijk   

 

Aanbieden PvA aan de commissaris van de Koning  
(door Regiegroep en Klankbordgroep) 

Woensdag 25 mei 2016, 8.30u, Provinciehuis, ’s-Hertogenbosch  


