
 

Van: Berning-Everlo, Hilde
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 17:00
Aan:  ;   
CC:  
Onderwerp: RE: opvang statushouder Elshuys

Dat zou heel fijn zijn, alleen heb ik om 13 uur nog een overleg in Enschede en om 16 uur ook.
Ik ga dan denk ik een ruimte zoeken in het Twentehuis om te werken.
Dan wordt het een digitaal overleg of een overleg in Enschede.

@ , wil jij kijken of er een geschikt moment is voor een overleg met  en mijzelf en een teams-link
aanmaken (of plek reserveren in het Twentehuis)?

Groeten Hilde

Van:   < @noaberkracht.nl>
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 16:49
Aan: Berning-Everlo, Hilde < @tubbergen.nl>;   < @noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: opvang statushouder Elshuys

Hallo Hilde,

Zullen we morgen om 13 uur een kwartiertje om de tafel? Dan verzamel ik morgenvroeg alle cijfers. Kan ik ook alle
andere vragen toelichten.

Met vriendelijke groeten,

Domein Maatschappelijke Effecten | Samenwerkingsverband Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Aanwezig ma, di, wo, do, en vr

Mobiel nr: 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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Van: Berning-Everlo, Hilde < @tubbergen.n >
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 16:37
Aan:   < @noaberkrach .n > ;    < @noaberkrach .n >
Onderwerp: opvang statushouder Elshuys

Dag  en ,

Ik heb behoefte aan een verdieping in de opvang van statushouders. Met name het financiële aspect en de
geforceerde / versnelde uitstroom.

In eerste instantie was ik in de veronderstelling dat we een package-deal hadden met hotelþÿ�  �t Elshuys (in lijn met de
vergoedingsbedragen die we kunnen declareren.
Dat is niet het geval begrijp ik van . Ik begrijp dat we 900 euro per statushouder per week aan vergoedden
aan het Elshuys voor tijdelijk verblijf inclusief eten.
De laatste informatie die ik heb van de HAR-regeling is dat we een eenmalige vergoeding ontvangen per
statushouder voor de periode van 6 maanden. Vergelijkbaar met bedrag van circa 45 euro per dag per statushouder
+ 30 euro voor eten en drinken.

1. Klopt deze informatie van betaling en wat we ontvangen aan vergoeding? Of gaat het om andere bedragen. Graag
in grote lijn deþÿ�  �inkomsten vs uitgaven
2. Ontvangen de statushouders die gevestigd zijn in het hotel ook leefgeld ofwel uitkering ofwel hebben zij een 
baan? Dragen zij financieel bij aan hun levensonderhoud?
3. Van Wilmien begreep ik dat in de Veiligheidsregio Twente is medegedeeld dat gemeenten wordt gevraagd 
versneld aan de (verhoogde) taakstelling te voldoen. In het geval van Tubbergen zou het gaan om 30 personen. Is dit
ook bij jullie bekend en zo ja, klopt dit aantal? En per wanneer verwachten we dat statushouders versneld /
geforceerd geplaatst kunnen worden.
4. Gisteravond hebben we de fractievoorzitters geïnformeerd. Van hen begreep ik dat de buurtbewoners behoefte
hebben aan een gesprek. Ze ervaren voor zover ik weet geen overlast, maar er is landelijk en regionaal van alles te
doen rondom vluchtelingen. Ze zullen ongetwijfeld ook op de hoogte zijn dat de huidige eigenaresse het Elshuys
graag wil verkopen. Bovendien hebben we de buren aangegeven middels een brief dat er maximaal 20 personen in
het Elshuys worden opgevangen. Mocht de geforceerde uitstroom van 30 plaatsvinden zullen we hierover de buren
moeten informeren. Ik zou de buren graag willen uitnodigen voor een gesprek op het gemeentehuis ofwel bij een
van de buren thuis. Echter is dat afhankelijk van wie er na volgende week portefeuillehouder is.

Groeten Hilde


