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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de taakstelling die de gemeente kent ten behoeve 
van het bieden van huisvesting aan asielzoekers en vluchtelingen. Reeds eerder hebben wij als college 
besloten een vluchtelingen opvang locatie te realiseren binnen onze gemeente voor de Noord Oost Twente 
gemeenten (Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser) in Noord Deurningen. In deze Raadsbrief 
informeren wij u over ons besluit om de realisatie van deze opvang locatie binnen Noord Deurningen niet te 
continueren. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten het realiseren van een opvang voor vluchtelingen in het pand 
Oosterik (voormalig pand Kuipers) niet te continueren. 
 
Toelichting 
Aanleiding 
Het college heeft een aantal duidelijke uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van het bieden van (crisis) 
nood opvang aan vluchtelingen in Noord Deurningen, locatie Oosterik (voormalig pand Kuipers). Deze 
uitgangspunten raken het voeren van regie door de gemeente, maximale aantallen vluchtelingen en de duur 
voor de tijdelijke opvang in Noord Deurningen. 
 
Het maximaal aantal vluchtelingen wilt het college, ook op verzoek van de inwoners van Noord Deurningen, 
beperkt houden. In eerste instantie zou het college vluchtelingen huisvesten die op dit moment in de 
crisisnoodopvang in Losser wordt opgevangen. Op dit moment worden in Losser 31 van de 40 bedden bezet 
gehouden. Het college heeft het COA gevraagd om woon- en sanitair-units te leveren om deze locatie mee 
in te richten. Het COA heeft deze week aangegeven deze niet voor zo’n kleine groep te leveren. Daarnaast 
hebben wij afgelopen vrijdag het transitieplan van het COA ontvangen. Hierin staat dat de crisisnoodopvang 
op 1 april 2023 officieel eindigt.  
 
In beeld is gebracht of de locatie Noord Deurningen, pand Oosterik op andere wijze geschikt is te maken 
voor tijdelijke bewoning door vluchtelingen. De investering die deze aanpassingen met zich meebrengen 
wegen niet op tegen de beperkte duur waarvoor crisisnoodopvang nodig is. Indien deze opvang locatie na 1 
april gecontinueerd zou moeten worden in de vorm van (nood)opvang, rekening houdende met de 
uitgangspunten van het transitieplan COA kan de gemeente niet voldoen aan de eigen uitgangspunten zoals 
geformuleerd voor Noord Deurningen - locatie Oosterik. 
 
Vluchtelingen Losser 

 



De vluchtelingen die nu in Losser verblijven, worden elders ondergebracht.  
 
Locatie Noord Deurningen - Oosterik 
De locatie Oosterik blijft voor de gemeente Dinkelland nog wel in beeld voor de eventuele opvang van 
Oekraïense vluchtelingen, mocht dit nodig zijn in de toekomst.  
 
Opgaven Noord Oost Twente 
De uitdagingen die de migratieketen met zich meebrengt zijn niet minder geworden. Dit betekend dat de 
gemeente Dinkelland, samen met de Noord Oost Twente gemeenten (Tubbergen, Oldenzaal en Losser) op 
zoek blijft naar locaties voor het huisvesten van vluchtelingen en asielzoekers. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
de secretaris 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


