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RAADSMEDEDELING

Onderwerp: Opvang Oekraïense vluchtelingen

Steenbergen, 11 juli 2022 

Beste (burger)raadsleden,

Zoals gebruikelijk na het ambtelijke en bestuurlijke crisisoverleg, informeren wij u middels deze 
raadsmededeling weer over de stand en de gang van zaken m.b.t. de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne.

Op dit moment is er in ons land sprake van een stabiele instoom van circa 1500 Oekraïense 
vluchtelingen per week. De verwachting is zodoende dat er in september circa 75.000 mensen in 
gemeentelijke opvang verblijven.

Hoewel de opvanglocatie aan de Vestinghlaan thans nog ruimte biedt aan zo'n 15 personen en 
enkele vluchtelingen uit de "eerste golf" weer terug naar Oekraïne zijn gegaan, is het dus wel zaak 
om de beschikbare ruimte open te laten voor nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne. Samen met de 
opvang in "De Dobbelsteen" te Dinteloord en de diverse particuliere opvanglocaties, volstaat de 
huidige capaciteit in onze gemeente.

In ons district, de Markiezaten, zijn nu ruim 700 bedden beschikbaar (668 bezet), terwijl er 900 
benodigd zijn. Wegens uitbreiding van de capaciteit in Bergen op Zoom en Rucphen, komt het 
aantal beschikbare bedden per half juli uit op ruim 800. In de Veiligheidsregio Midden- en West- 
Brabant is het aantal opvangplaatsen gestegen van 2632 (29 juni) naar 3013 (half juli).

Met ingang van 7 juli is de crisisopvang in Breda beëindigd. Deze eerste opvang van Oekraïense 
vluchtelingen gebeurt voortaan in Utrecht, van waaruit mensen in eerste instantie - normaliter - 
vooral zullen uitstromen naar de Randstad-gemeenten en pas later naar andere regio's. Dit levert 
naar alle waarschijnlijkheid een betere spreiding over het land op.

Waar de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente aanvankelijk voor de nodige 
extra druk heeft gezorgd op onze organisatie, zijn de hieruit voortvloeiende werkzaamheden 
gaandeweg onderdeel geworden van onze dagelijkse werkzaamheden.

Zoals we voor al onze inwoners, ondernemers en bezoekers klaarstaan, doen we dat ook voor 
deze specifieke doelgroep. De wijze waarop alle betrokken medewerkers dit hebben opgepakt, 
verdient o.i. een groot compliment.
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Gelet op de actuele situatie en niet wetende hoe lang de oorlog in Oekraïne zich de komende tijd 
verder ontwikkelt, achten wij het verantwoord om de crisisstructuur af te schalen. Het AOT 
(Ambtelijk Oekraïne Team) wordt afgeslankt, houdt de vinger aan de pols, en levert vanaf nu een 
maandelijkse voortgangrapportage aan t.b.v. het college.

Wanneer daar aanleiding toe is, wordt het college uiteraard eerder op de hoogte gesteld. Het 
onderwerp wordt bovendien als een vast punt geagendeerd voor de wekelijkse 
collegevergadering.

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen, wordt ook uw raad indien nodig uiteraard weer 
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de burgen)
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