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Onderwerp
Opvang Oekraïense vluchtelingen

Steenbergen; 14 juni 2022 

Beste (burger) raadsleden,

De aanval van Rusland op Oekraïne heeft gezorgd voor een vluchtelingenstroom die ook in 
Nederland ruimhartig wordt opgevangen. Met deze raadsmededeling willen wij u op hoofdlijnen 
meenemen in wat de gemeente Steenbergen heeft gedaan én nu nog steeds doet voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Veiligheidsregio
De gemeente Steenbergen is onderdeel van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en 
maakt daarbinnen deel uit van het district de Markiezaten. Hierin zitten ook de gemeenten 
Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk. Aan de hand 
van het aantal inwoners wordt per gemeente bepaald aan hoeveel vluchtelingen zij onderdak 
moeten bieden. De actuele stand van zaken hiervan is:

beschikbare plekken opgevulde plekken vrije plekken
Bergen op Zoom 140 140 0
Halderberge 117 117 0
Moerdijk 158 87 60
Roosendaal 182 180 2
Rucphen 4 4 0
Steenbergen 69 53 16
Woensdrecht 46 46 0

715 624 78
8796

Er zijn momenteel in ons district 715 opvangplaatsen beschikbaar terwijl er 500 nodig zijn. Van 
deze 715 plaatsen zijn er 623 bezet, 79 plekken zijn nog beschikbaar. Over het algemeen zien we 
geen grote toename of afname van de aantallen.

Actuele situatie Nederland (bron VNG)
« 6,44 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht
* Bijna 47.000 plekken in gemeentelijke opvang
* Daarvan bijna 39.000 bezet
» Circa 60.000 inschrijvingen in de basisregistratie personen (BRP)
« Prognose: week van 18 juni opvangplekken mogelijk vol 
» Prognose: in september circa 75.000 mensen in gemeentelijke opvang

www.eemeente-steenbergen.nl
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Huisvesting in Steenbergen

Totaal aantal Aantal Aantal Nog beschikbare
plaatsen huishoudens personen in plaatsen

in opvang
Gemeentelijke opvang 
Oekraïners (GOO)
Vestinghlaan 8-16, 
Steenbergen

52 15 39 16

Kinderopvang, De 
Dobbelsteen, Dinteloord

77 3 74 0

Totaal in GOO 69 7 8 53 16
Nog realiseren in 
Vestinghlaan

8

Particuliere opvang 
Oekraïners (POO)

12 23 In 5 kernen

In POO en GOO opvang 30 73

Totaal maakt dit dat wij als gemeente 77 plaatsen beschikbaar moeten hebben per 23 juni 2022. 
Momenteel beschikbaar:

Vestinghlaan: 52 plaatsen
De Dobbelsteen: 17 plaatsen
Beschikbaar: 69 plaatsen

Nog te realiseren aantal plekken: 77 - 69 = 8 plaatsen. We verwachten niet dat het problemen 
gaat opleveren om hiervoor te zorgen.

Vestinghlaan 8-16
Van woningcorporatie Stadlander huren we sinds 1 april 2022 het woongebouw aan de 
Vestinghlaan 8-16 in Steenbergen. Op woensdag 6 april zijn hier de eerste veertig vluchtelingen 
met de bus uit Polen aangekomen. Medewerkers en vrijwilligers geven aan dat de opvang hier 
goed verloopt. De bewoners krijgen eten van de Voedselbank, koken per gang samen en houden 
met elkaar het pand schoon. De bewoners van de Vestinghlaan laten ons weten blij te zijn met de 
opvang in onze gemeente. Inwoners brengen er nog steeds veel spullen zoals speelgoed en 
kleding.

De Dobbelsteen
De Dobbelsteen in Dinteloord was voorheen een kinderopvanglocatie. Het pand is eigendom van 
de gemeente en is voor de huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen voor het grootste deel 
verbouwd door ons eigen personeel. Op maandag 30 mei zijn de drie grootste gezinnen uit de 
Vestinghlaan verhuisd naar deze locatie.
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In totaal gaat het om veertien mensen. Vrijwilligers uit Dinteloord hebben de nieuwe bewoners 
inmiddels een warm welkom gegeven en maken hen verder wegwijs in hun nieuwe omgeving.

Leefgeld
De Oekraïense vluchtelingen ontvangen leefgeld om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit 
leefgeld is opgedeeld in twee delen. De toelage voor voedsel is C 205 per persoon per maand en 
de toelage voor kleding en andere persoonlijke uitgaven is C 55 per persoon per maand. Het gaat 
hierbij om de toelage voor zowel volwassenen als kinderen. De grootte van het gezin heeft geen 
invloed op de hoogte.
Voor mensen die door particulieren worden opgevangen, is ook een woondeel beschikbaar. Dit is 
C 215 per maand voor een volwassen en C 55 voor kinderen. Alle Oekraïense vluchtelingen 
hebben recht op een toelage, behalve als ze inkomsten hebben door werk. Op dit moment wordt 
het geld contant op het gemeentehuis verstrekt. Alle vluchtelingen in onze gemeente maken hier 
gebruik van. Het liefst willen we als gemeente het leefgeld overmaken naar een bankrekening. Dit 
is veiliger en daarbij is een bankrekening noodzakelijk voor het ontvangen van bijvoorbeeld een 
salaris en om een zorgverzekering mee te betalen. Dit komt niet snel op gang omdat veel 
mensen uit Oekraïne geen officieel paspoort hebben waardoor banken erg terughoudend zijn in 
het geven van bankrekeningen.

Onderwijs
Ook veel minderjarige kinderen zijn naar Nederland gevlucht. Zij hebben recht op onderwijs en 
vallen onder de leerplicht. Juist in de moeilijke situatie waarin we nu zitten, is het van belang dat 
zij zo snel mogelijk weer in een 'normaal' ritme komen en dus zo snel mogelijk naar school 
kunnen. De vier tieners uit de Vestinghlaan gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) in 
Bergen op Zoom. Vanuit de gastgezinnen sluiten daar nog drie kinderen bij aan. Samen gaan zij 
met de bus naar school. Omdat er een lerarentekort is, kunnen de Oekraïense kinderen van het 
ISK drie ochtenden per week naar school. De vier (binnenkort zes) Oekraïense 
basisschoolkinderen die in onze gemeente verblijven, gaan dagelijks met het leerlingenvervoer 
naar Wereldwijs in Bergen op Zoom. Twee vijfjarige kinderen gaan naar de basisschool Petrus en 
Paulus in Dinteloord.

Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk heeft een spreekuur op locatie op dinsdag en donderdag. De coördinator van 
het Vluchtelingenwerk geeft ook aan dat het rustig is. Er zijn weinig vragen tijdens het spreekuur.

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld is op de locaties geweest om ouders en kinderen te informeren, motiveren 
en regelen dat zij kunnen deelnemen aan lokale sport en spel activiteiten. Er is eerst gekeken 
naar de interesse van de kinderen waarna de coördinator Leergeld contact opgenomen heeft 
met geschikte verenigingen. Zij reageerden allemaal enthousiast en stellen materiaal beschikbaar 
zodat bijvoorbeeld niet direct een tennisracket aangeschaft hoeft te worden. Een Russische 
tennislerares was geen probleem voor ouders of kinderen.
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Zij vinden het alleen maar handig omdat zij met makkelijker elkaar kunnen communiceren. Een 
tiental kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar is inmiddels begonnen bij o.a. V.V. Steenbergen, 
tennisvereniging steenbergen, Trafi Steenbergen en H.M.S Dinteloord. Vrijwilligers van het 
vluchtelingenwerk gaan in het begin mee naar de verenigingen om de kinderen op weg te 
helpen.

Voedselbank
De voedselbank Goed Ontmoet geeft voedselpakketten aan de Oekraïense vluchtelingen. Nadat 
de vluchtelingen aangemeld zijn bij de gemeente, gaat er een bericht naar de voedselbank. 
Vervolgens verstrekken zij voedselhulp zonder inkomenstoets. De vluchtelingen hoeven de 
pakketten niet zelf op te halen, deze worden bezorgd door de chauffeer van de voedselbank, 
zowel in Steenbergen als in Dinteloord.

Zorg
De zorgverzekeringen voor Oekraïners worden geregeld via het CAK tenzij iemand werkt. 
Werkende Oekraïners moeten zelf een zorgverzekering afsluiten die maandelijks betaald moet 
worden. Voor de huisarts wordt gebruik gemaakt van Arene. Hiervoor is gekozen omdat mensen 
in Oekraïne sneller naar een huisarts gaan dan in Nederland en daarop is ons systeem niet 
ingericht. Arene is een online huisartsenpraktijk die als een soort tussenpersoon fungeert. Bij 
Arene vindt de communicatie tussen patiënt en huisarts zo veel mogelijk online plaats. In een 
spoedsituatie of als er een fysiek onderzoek nodig is, dan regelt Arene dit direct bij een huisarts 
in de buurt. In Steenbergen is Arene gekoppeld aan de huisartsen Vrouwenpoort en Molenweg, 
in Dinteloord aan huisarts Schuijtvlot. Kinderen tussen de 0 en 4 jaar gaan naar het 
consultatiebureau voor de periodieke controles. Kinderen tussen de 4 en 19 jaar kunnen terecht 
bij de GGD. Om de druk bij de huisarts niet onnodig toe te laten nemen, gaat er ook een 
spreekuur op locatie komen met de wijkverpleegkundige.

Werk
Er hebben inmiddels vier vluchtelingen (drie uit de Vestinghlaan) werk gevonden. Wij verwachten 
dat er nog meer gaan volgen.

Financiering
Het kabinet heeft besloten om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij in 2022 
maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze regeling voorziet in het volgende:

» Een normbedrag van C 100 per dag per vluchteling voor de opvang.
* Vergoeding op basis van werkelijke kosten voor transitie, verbouwing en realisatie van 

gebouwen op basis van - globale - business cases. Denk aan de verbouwing van de 
Dobbelsteen in Dinteloord.

« Een normbedrag voor de vergoeding van uitvoeringskosten voor bijvoorbeeld het 
verstrekken van leefgeld.
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Door van de toestroom van Oekraïense vluchtelingen maken gemeenten extra kosten voor de 
Wmo, Jeugdwet, het basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg, het 
Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek. Het kabinet heeft ook besloten om 
gemeenten te compenseren voor deze extra kosten in 2022.

Werkdruk
Om de opvang goed te laten verlopen, is de werkdruk in onze gemeente op bepaalde momenten 
voor sommige medewerkers behoorlijk opgelopen. Dit houden we goed in de gaten. Als er 
signalen komen dat het werk teveel wordt of niet meer gecombineerd kan worden met het 
reguliere werk, dan wordt er een oplossing gezocht. Inmiddels staan de meeste zaken goed op 
de rit waardoor er ook minder inzet nodig is.

We hopen dat u door deze raadsmededeling helder beeld heeft gekregen van de stand van zaken 
rondom de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Het doet ons goed om te merken dat niet 
alleen in het gemeentehuis, maar zeker ook vanuit onze de verenigingen, stichtingen en inwoners 
er alles aan wordt gedaan om hen een warm welkom te geven.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

meester,

van dén Belt, MBA
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