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Busscher, Diede, 04/04/2022
Algemene Tip: Bedenk bij elk punt goed welke vragen er kunnen komen vanuit de raad. Kun je die vragen beantwoorden. Zo niet, even overwegen of het punt erin moet blijven of beter weg kan.
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• 24 februari aanval Rusland in Oekraïne

• Vluchtelingen buurlanden en rest Europa

• Opdracht Rijk: realiseren 50.000 opvangplekken
– Verdeeld over de veiligheidsregio’s in Nederland. 

– Twente: 2000 plekken 

• Nu: voldoende opvangcapaciteit

Landelijk beeld – actueel



Landelijk beeld – vooruit kijken

• Nationaal Programma Oekraïne
– Rekening houden met grote stroom
• 8 tot 10 duizend opvangplekken per regio

– Langdurige opvang

– Bij voorkeur grote locaties

– Onderzoek inrichten Rijksoverheidsgebouwen 



Regionaal beeld

• Twente: 2000 plekken realiseren op korte termijn

• Actuele status: circa 1200 plekken gerealiseerd

• Opvanglocaties die minimaal zes maanden plek bieden. 

• Daarmee :
– Wordt (veelvuldig) verhuizen en een ingewikkeld 

    logistiek proces voorkomen

– Kunnen leerplichtige kinderen les volgen op de scholen   in  
de nabije omgeving 



Rechten Oekraïners

• Vluchtelingen uit Oekraïne:
– zijn Europeanen en hoeven geen asiel aan te vragen; 

– kunnen zonder visum inreizen in Nederland;

– hoeven zich niet te laten registreren bij het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA);

– kunnen legaal kortdurend (90 dagen) in Nederland  
verblijven.

• Vluchtelingen die uit Oekraïne reizen en wel gebruik 
maken van het recht om asiel aan te vragen zullen – 
net als alle asielzoekers worden opgevangen. 



Doelgroep 

• Personen met de Oekraïense nationaliteit; 

• Derdelanders die vóór 24 februari 2022 
rechtmatig verbleven in Oekraïne 
(bijvoorbeeld studie of werk); 



Tubbergen – gemeentelijke opvang

• Projectteam

• Schouwen 
– (brand) veiligheid

– Wanneer beschikbaar en duur (min. 6 maanden)

– Staat van het pand 

– Faciliteiten 

• Stand van zaken schouwen: 
– Heeft (nog) niet geleid tot een concrete locatie 



Tubbergen – opvang gastgezinnen
• 25 Oekraïners worden opgevangen

• 7 gastgezinnen in Tubbergen via 
– Noaberschap Ukraine-Twente (Nutwente)

– Zelf (kennissen) 

• Rol gemeente
– Onderwijs

– Inschrijven Basisregistratie Personen (BRP) 

– Zorg en verzekeringen 

– Werk 

– Vraagbaak

– Leefgeld



Vragen? 

Busscher, Diede, 04/04/2022
Algemene Tip: Bedenk bij elk punt goed welke vragen er kunnen komen vanuit de raad. Kun je die vragen beantwoorden. Zo niet, even overwegen of het punt erin moet blijven of beter weg kan.


	Slide 1
	Inhoud
	Slide 3
	Landelijk beeld – vooruit kijken
	Regionaal beeld
	Rechten Oekraïners
	Doelgroep
	Tubbergen – gemeentelijke opvang
	Tubbergen – opvang gastgezinnen
	Slide 10

