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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de vraagstukken die op gemeenten afkomen ten 
aanzien van de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers en de huisvesting van statushouders. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om u middels een raadsbrief te informeren. 
 
Toelichting 
De migratieketen staat, zoals u weet, fors onder druk. De afgelopen periode zijn daardoor meerdere 
vraagstukken op gemeenten afgekomen ten aanzien van de opvang van Oekraïense vluchtelingen en 
asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Gemeenten worden vanuit het Rijk en via de 
Veiligheidsregio’s gevraagd meer opvangplekken te creëren dan tot nu toe al is gerealiseerd voor de opvang 
van vluchtelingen en asielzoekers. Tevens is de taakstelling voor huisvesting van statushouders verhoogd. 
Dit leidt voor gemeenten tot nieuwe opgaven in de realisatie van voldoende opvang en huisvesting. 
 
De NO-Twente gemeenten Losser, Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal pakken de opgave voor 
crisisnoodopvang van asielzoekers al gezamenlijk op met één crisisnoodopvanglocatie in Losser. Hierdoor 
kunnen we kennis en ervaring delen en de benodigde middelen en capaciteit (personeel, begeleiding, 
beveiliging etc.) efficiënter inzetten. Deze samenwerking willen we graag voortzetten en onderzoeken waar 
mogelijkheden liggen voor uitbreiding van de samenwerking in de gehele migratieketen. Doel van de 
samenwerking is het kunnen realiseren van duurzame en humane opvang van vluchtelingen binnen NO-
Twente. Binnenkort willen wij u graag tijdens een thema avond uitgebreid informeren over de opgaven in de 
migratieketen en hoe we daarin kunnen samenwerken in NO-Twente. 
 
Komende maandag gaan de portefeuillehouders migratieketen van de 14 gemeenten in Twente met elkaar 
afstemmen hoe invulling wordt gegeven aan de opgaven op Twentse schaal. De portefeuillehouders uit de 
NO-Twente gemeenten geven in dat overleg aan dat zij gaan onderzoeken hoe zij de opgaven in 
gezamenlijkheid kunnen oppakken. 
 
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. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
Ing. J.L.M.Scholten 


