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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het beantwoorden van de door lokaal Dinkelland in 
de raad gestelde vragen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met de voorgestelde antwoorden 
 
Toelichting 
Lokaal Dinkelland heeft de volgende vragen gesteld: 
Er zijn vanuit onze gemeente inwoners die tijdelijk vluchtelingen vanuit Oekraïne willen opnemen. Dit is een 
nobel gebaar van medemenselijkheid. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld een veilige plek in 
hun huis aanbieden. Nu staat er in het aanmeldingsformulier een tekst die vragen oproept en wellicht een 
belemmering gaat vormen. Hierbij sturen we u de desbetreffende tekst: “Gemeentebelasting Woont u 
alleen? De inschrijving van de gast kan invloed hebben op uw gemeentelijke heffingen. Het kan zijn dat u 
meer gemeentebelasting moet betalen. Hoewel er een oproep aan de Nederlandse gemeenten is gedaan 
om hier coulant in te zijn, is het niet zo dat het automatisch wordt kwijtgescholden. We raden u aan om 
contact te leggen met uw gemeente en te vragen of er extra heffingen gelden. Dit is helaas bij iedere 
gemeente anders. Soms is het ook bespreekbaar om de gast een tegemoetkoming te laten betalen. Dit gaat 
in overleg en komt bij de kennismaking ter sprake” Hierover hebben wij een aantal vragen. 
-Bent u hiervan op de hoogte? 
-Hoe gaat de gemeente Dinkelland hiermee om? 
-Heeft het in huis nemen van vluchtelingen ook invloed op uitkering of toeslagen? 
-Hoe gaat u inwoners enthousiast maken om tijdelijke woonplekken te realiseren? 
-Hoe gaat u dit communiceren? 
 
De gemeente heeft de berichtgevingen en beleidslijnen van het rijk nauwlettend gevolgd. Tot afgelopen week 
waren er door het rijk nog geen besluiten genomen op bovengenoemde vragen. De ontwikkelingen gaan in 
deze erg snel maar soms niet snel genoeg gelet op de omstandigheden. Afgelopen week zijn er twee 
kamerbrieven gestuurd waarin nu duidelijkheid wordt gegeven over bijna alle bovengenoemde vragen en 
meer. De brieven zullen met de raadsbrief meegestuurd worden zodat de raad duidelijkheid heeft over wat 
de beleidslijnen van het rijk en derhalve de gemeente zal zijn in de uitvoering. 
Om nu nader in te gaan op deze specifieke vragen: 
Bent u hiervan op de hoogte? 
De gemeente was zich bewust van deze vragen in de samenleving en heeft deze vragen ook actief op de 
landelijke fora die hiervoor zijn ingericht door de VNG gesteld. 

 



 
Hoe gaat de gemeente Dinkelland hiermee om? 
De gemeente volgt het rijksbeleid en dat betekent dat het in huis nemen van vluchtelingen geen invloed zal 
hebben op de door het huishouden te betalen lokale heffingen of de kwijtschelding daarvan. 
 
Heeft het in huis nemen van vluchtelingen invloed op uitkeringen of toeslagen? 
Het in huis nemen van vluchtelingen heeft geen invloed op uitkeringen. Wel moet er gemeld worden dat er 
mensen worden opgevangen. Evt. ontvangen leefgeld moet worden opgegeven. Ten aanzien van toeslagen 
is er nog geen besluit genomen. Het ministerie geeft aan daar op korte termijn op terug te komen. 
 
Hoe gaat u mensen in Dinkelland enthousiast maken om mensen in huis te nemen? 
Momenteel zijn we als gemeente op zoek naar grotere locaties om mensen op te kunnen vangen onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Het opvangen van vluchtelingen kan lang gaan duren, en kan een 
gezin op kosten jagen indien zij vluchtelingen thuis opvangen. Vanuit de leefgeldregeling is er een 
wooncomponent voor de particuliere opvang meegerekend. Het leefgeld wordt echter aan de vluchteling 
uitgekeerd en niet aan de gastgever. Het is aan de vluchteling om dit aan de gastgever te geven. Dit is 
echter niet iets dat wij kunnen afdwingen. Momenteel zijn er nog voldoende gemeentelijke opvangplaatsen in 
de regio en is er nog geen noodzaak voor particuliere opvang. Daarom willen we nu nog geen beroep doen 
op onze burgers voor opvangplaatsen. Uiteraard zijn we als gemeente dankbaar voor de mensen die er voor 
kiezen een particuliere opvangplaats te zijn/worden. Indien mensen willen helpen dan vragen we hen zich te 
melden bij de SWTD als vrijwilliger. Daar is nog steeds behoefte aan. 
 
Hoe gaat u dit communiceren? 
Op de website van de gemeente staat een pagina met antwoorden op veelgestelde vragen m.b.t. de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. Daar wordt ook verwezen naar websites van ketenpartners in deze. 
 
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 

 
 
C. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


