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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
 
Opvang vluchtelingen Oekraïne gemeente Dinkelland 
 
Aanleiding 
Vanwege de komst van mogelijk vele vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland en de noodzaak om vele 
opvangplekken te realiseren op korte termijn, heeft het kabinet op 7 maart 2022 het Veiligheidsberaad en de 
voorzitters van de veiligheidsregio´s verzocht de realisatie van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te 
coördineren. De voorzitters van de veiligheidsregio’s zijn gevraagd om bij deze landelijke crisis, die alle 
gemeenten en veiligheidsregio’s raakt en daarmee van meer dan plaatselijke betekenis is, invulling te geven 
aan hun coördinerende verantwoordelijkheid die zij op grond van de Wet veiligheidsregio’s hebben. 
 
Concreet vraagt het kabinet daarbij aan Veiligheidsregio Twente om de volgende opgaven ter hand te 
nemen: 
 
1.    Coördineer binnen de veiligheidsregio de realisatie van opvanglocaties om minimaal 1.000 vluchtelingen 
uit Oekraïne binnen twee weken (na 7 maart 2022) op te vangen of zoveel sneller als mogelijk. 
De looptijd van de opvang zal nader moeten worden bezien en hangt af van de ontwikkeling van de instroom 
van het aantal vluchtelingen. Houd rekening met ten minste zes maanden, waarbij tussentijds aan de hand 
van dan beschikbare informatie bekeken zal worden of deze termijn nog passend is. 
 
2.    Coördineer vervolgens binnen de veiligheidsregio de realisatie van opvanglocaties om daarbovenop 
1.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het gaat hierbij om het realiseren van locaties, het inrichten 
van locaties en de daadwerkelijke zelfstandige exploitatie. Dit kan een mix zijn van publieke, private en/of 
publiek-private initiatieven. De looptijd van de opvang zal nader moeten worden bezien en hangt af van de 
ontwikkeling van de instroom van het aantal vluchtelingen. 
 
Duiding: 
Vluchtelingen uit Oekraïne zijn Europeanen en hoeven geen asiel aan te vragen. Zij kunnen zonder visum 
inreizen in Nederland en hoeven zich niet bij het COA te laten registreren. Een asielaanvraag (via het COA) 
is geen voorwaarde om legaal kortdurend (90 dagen) in Nederland te verblijven. 
Vluchtelingen die uit Oekraïne reizen en wel gebruik maken van het recht om asiel aan te vragen zullen op 
dezelfde wijze worden opgevangen als alle asielzoekers. 
NB. De Europese Commissie heeft op 2 maart jl. een voorstel gedaan voor een implementatiebesluit. Hierbij 

 



vraagt het aan de Raad van de Europese Unie om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te activeren. De Raad 
moet nog over dit voorstel beslissen, maar zal naar verwachting dit voorstel aannemen. Indien het voorstel 
van de Commissie wordt aangenomen, krijgen Oekraïners waarop de richtlijn van toepassing is tijdelijke 
bescherming in de EU. Voor gemeenten is dit van belang omdat sommige rechten die uit de Richtlijn 
voortvloeien in het takenpakket van de gemeente vallen. 
 
Verantwoordelijkheid Gemeenten 
De primaire opdracht en verantwoordelijkheid van gemeenten is het zoeken naar- en het inrichten van 
geschikte opvanglocaties. Dit wordt door Veiligheidsregio Twente (VRT) als coördinatiepunt samen met de14 
Twentse Gemeenten opgepakt. 
Om binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen handen en voeten te kunnen geven aan de opdracht is 
binnen Noaberkracht met spoed een kernteam en een operationeel projectteam ingericht: 
Het kernteam komt wekelijks (en zo nodig frequenter) bijeen om de verbinding tussen raad, bestuur en 
ambtelijke organisatie in oog te houden en waar nodig gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het 
operationele projectteam. Daarnaast kan het projectteam waar nodig ondersteunen in randvoorwaarden bij 
het project. 
 
Huisvesting 
Huisvesting en daarmee de inventarisatie van potentiële grotere locaties waar grotere groepen (50 of meer) 
vluchtelingen kunnen worden opgevangen heeft de eerste focus en prioriteit. Het bezoeken van potentiele 
opvanglocaties en de vervolgstap, het organiseren van schouwen met de Brandweer, is in uitvoering. De 
verwachting is dat binnen 2 weken de eerste locatie in de gemeente Dinkelland operationeel is en als 
opvanglocatie in gebruik kan worden genomen. Dit betreft Huize Elisabeth (Klooster) te Noord Deurningen. 
Hier kan een groep van 60 vluchtelingen worden opgevangen. 
 
Particuliere initiatieven 
Er zijn voor zover bekend binnen de gemeente Dinkelland in totaal 2 gezinnen die gezamenlijk 9 
vluchtelingen hebben opgevangen op dit moment. Dit zijn particuliere initiatieven waartoe het Rijk geen 
oproep heeft gedaan. Er is geen sprake van een (financiële) vergoeding. VRT en de gemeenten Tubbergen 
en Dinkelland verwijzen t.a.v. de opvang van vluchtelingen thuis door naar NU.Twente. De gemeenten 
faciliteren een informatieavond door NU.Twente op donderdag 24 maart bij Ensink in Weerselo. Inwoners 
krijgen deze avond alle informatie over thuisopvang en krijgen de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
FAQ 
We krijgen als gemeente verschillende vragen van inwoners en bedrijven ten aanzien van Oekraïense 
vluchtelingen. Er is een actuele FAQ gemaakt en geplaatst op de website. Daarnaast is een rechtstreeks 
mailadres voor vragen die niet worden beantwoord in de FAQ aanwezig: oekraine@dinkelland.nl. 
Binnenkomende e-mailberichten worden nagenoeg allen binnen 1 werkdag beantwoord. Gezien de snelheid 
waarmee actualiteiten veranderen wordt de FAQ nagenoeg dagelijks bijgewerkt. 
 
Bijeenkomst voor inwoners 
Op het moment dat er een locatie aangewezen wordt als opvanglocatie (na schouw en akkoord VRT) zal 
een inwonerbijeenkomst worden georganiseerd. Draaiboeken zijn in ontwikkeling waarbij gebruik wordt 
gemaakt van kennis en ervaring lokaal en regionaal. Er is een persbericht uitgegaan rondom de opvang in 
Huize Elisabeth. 
 
Ontwikkelingen  
Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen gaande en het tempo ligt hoog. Naast prioriteit die nu eerst op 
huisvesting ligt is ook oog voor de thema’s zorg & welzijn, maatschappelijke vraagstukken/-onrust en 
contracten. 
De doelgroepen waarop wij ons focussen zijn daarbij specifiek: alleenreizende kinderen, gezinnen en 
ouderen. Dit maakt dat samenwerkingspartners divers zijn en er naast welzijnsorganisaties en 
vrijwilligersnetwerken ook samenwerking is met het COA, de VRT en Stichting vluchtelingenwerk, het Rode 
Kruis, de Raad voor Kinderbescherming, traumahulpverleners etc.. 
 
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. 
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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 plv. Secretaris 
 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester 
 
 

 
J.G.J. Joosten 


