Nieuwsbrief 1 voor de gemeenteraad over opvang Oekraïense vluchtelingen,
Algemeen
Het conflict in Oekraïne houdt de samenleving bezig. Nederland probeert Oekraïne te steunen waar
nodig. Dat zien we niet alleen terug in het overheidshandelen, maar ook dichtbij huis, in
Noordoostpolder. De stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne wordt dagelijks groter en de opvang wordt
geregeld in het traject Rijksoverheid, Veiligheidsregio en gemeenten. Landelijk is een groot deel van
de eerste acute noodopvang gerealiseerd. Dat gaat vooralsnog om 2000 vluchtelingen per regio.
Deze eerste opvang wordt verzorgd door de gemeenten.
Opvang in Noordoostpolder
Om die reden hebben wij twee etages van het Dokter Jansencentrum ingericht voor de opvang van
maximaal 98 Oekraïners. Op dit moment vinden 59 vluchtelingen daar onderdak, waaronder 14
kinderen. (stand per 5-4-2022). Er is een locatiemanager actief samen met het Rode Kruis.
Voorzieningen als eten en drinken, schoonmaak en was service zijn geregeld. Als de instroom
toeneemt bekijken we alternatieve locaties, waarbij ook onze partners actief worden betrokken.
Op dit moment zijn er in Flevoland 10 locaties met in totaal ruim 1400 opvangplekken, hiervan zijn er
518 bezet. (stand 5-4-2022).
Naast de opvang in het Dokter Jansencentrum vinden vluchtelingen onderdak bij particulieren.
Bij de uitvoering van particuliere opvang zijn wij als gemeente geen partij. Dit wordt geregeld door de
gastgezinnen zelf al of niet in samenwerking met vluchtelingenwerk.
Inschrijving en leefgeld
Particulieren die vluchtelingen opvangen wordt gevraagd hun gasten in te schrijven bij de gemeente.
Dit proces is grotendeels ingericht maar de wachttijd bedraagt enkele weken. Er is inmiddels een
flinke groep vluchtelingen ingeschreven en het KCC werkt met man en macht aan het zo snel mogelijk
afhandelen van de inschrijvingen
De leefgeldregeling is bij het Rijk nog onderhanden. De bedragen zijn inmiddels vastgesteld.
Uitvoering van de regeling ligt straks bij de gemeente. De impact hiervan kennen we nog niet.
Wel zien we dat deze nieuwe crisis wederom een forse wissel trekt op de ambtelijke organisatie.
Zowel op inzet als op capaciteit. Het werk is arbeidsintensief, neemt in hoeveelheid toe, vraagt om
aanpassingen, o.a. in IT-systemen en het inrichten van nieuwe processen.
Bestuurlijk
Voor de opvang van vluchtelingen is in korte tijd veel gerealiseerd. Het kernteam Oekraïne bewaakt
de grote lijnen en een initiatievenwerkgroep zorgt voor de operationele invulling. De burgemeester is
samen met de strategisch beleidsadviseur veiligheid de linking pin naar de veiligheidsregio. Zij
adresseren de bestuurlijke vraagstukken naar het veiligheidsberaad.
Noodrecht
Met een Koninklijk besluit van 31 maart 2022 is het noodrecht in werking gesteld. Daarmee is de
wettelijke taak om (de voorbereiding van) opvang te organiseren belegd bij burgemeesters. Dit
noodrecht geeft de burgemeester bijzondere bevoegdheden om voldoende opvangplekken voor
vluchtelingen mogelijk te maken. Dit is nodig in een situatie die vraagt om snelheid, duidelijkheid en
bovenal eensgezindheid tussen alle bestuurlijke partners.
Sociaal
• Op het gebied van onderwijs en medische- en maatschappelijk zorg zijn al een groot aantal
zaken geregeld. De kinderen kunnen direct instromen in het onderwijs. Dit laatste loopt via de
internationale schakelklas. Voor de basisschoolleerlingen is daarnaast leerlingevervoer
geregeld. Nadat ze de taal voldoende beheersen stromen ze door naar de reguliere scholen.
• Vluchtelingen kunnen direct aan het werk. De Werkcorporatie heeft hierin een coördinerende
rol en bemiddelt tussen vraag een aanbod.
• De huisartsen faciliteren in het Dokter Jansencentrum een spreekuur voor de mensen die
daar worden opgevangen.
• Carrefour buigt zich over de dagbesteding.
• Kringloopwinkel Het Goed is als coördinatiepunt ingericht voor het verzamelen en uitgeven
van spullen die nodig zijn.

Communicatie
Op de gemeentelijke website https://www.noordoostpolder.nl/oekraiense-vluchtelingen is een pagina
ingericht waarop alle relevante zaken te vinden zijn. De site wordt dagelijks bijgehouden. Contacten
met pers en media worden gestroomlijnd door communicatie. Op de site verwijzen we verder naar
instanties die op verschillende terreinen hulp kunnen bieden.
Financieel
Er komt een compensatieregeling van het Rijk voor de kosten die gemeenten maken voor de opvang.
Deze regeling is er nog niet. Vooralsnog worden initiële kosten door ons voorgefinancierd.
Extra opvang asielzoekers
Veiligheidsregio Groningen heeft maandag 28 maart 2022 een bijstandsverzoek gedaan ten behoeve
van de situatie van asielzoekers in Ter Apel. De veiligheid en leefbaarheid voor asielzoekers staan
daar onder grote druk. Naar aanleiding van dit bijstandsverzoek is aan alle veiligheidsregio’s dringend
verzocht om invulling te geven aan crisisnoodopvang door tijdelijk ruimte te maken voor de opvang
van 100 asielzoekers per Veiligheidsregio. De opvang van deze 100 asielzoekers realiseren we door
versneld 100 statushouders, die op dit moment nog het AZC verblijven, in de gemeenten op te vangen
in een ‘doorstroomwoning’. Hierdoor komen 100 reguliere plekken vrij in het AZC voor asielzoekers.

