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Aan de fractie van de Volkspartij, 
t.a.v. de heer M. Lambers

Steenbergen, 8 maart 2022

onderwerp Vragen over opvang vluchtelingen Oekraïne
VERZONDEN 0 9 HAM 2022

Geachte heer Lambers ,

Op 27 februari 2022 hebben wij een schrijven van de fractie van de Volkspartij 
ontvangen, over vluchtelingen uit Oekraïne. Namens de fractie doet u een dringend 
verzoek aan het college om op korte termijn de opvangmogelijkheden in Steenbergen 
voor vluchtelingen uit de Oekraïne te onderzoeken.

Het college deelt uw zorgen over de veiligheidssituatie in Europa en de stroom aan 
vluchtelingen die hiermee op gang komt. Het is van mening dat vluchtelingen uit 
Oekraïne een veilig verblijf moet worden geboden, indien daar om gevraagd wordt.

Het merendeel van de mensen die Oekraïne is ontvlucht vindt op dit moment 
onderdak bij familie en vrienden, in omliggende landen. De Europese ministers 
hebben voorlopig een bedrag van 90 miljoen euro vrijgemaakt voor de eerste opvang 
in Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Moldavië. Nederland stuurt onder andere 
medicijnen. Er is verder nog geen extra hulp gevraagd aan Europese partners. Er is 
ook niet gevraagd of andere landen vluchtelingen kunnen overnemen.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de afgelopen week is het college wel 
gestart met een inventarisatie van mogelijke opvangscenario's in Steenbergen, voor 
het onderbrengen van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit doen wij in samenspraak met 
onze districtelijke partners uit de Veiligheidsregio. Steenbergen maakt onderdeel uit 
van het district de Markiezaten. Hierin zijn ook de gemeenten Bergen op Zoom, 
Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk en Rucphen vertegenwoordigd.

Vanuit de Veiligheidsregio vindt hierover eveneens afstemming plaats met partners 
zoals het Rode Kruis en met provincie en het kabinet. Lokaal zijn wij ook met 
Vluchtelingenwerk in overleg over de verwachte toestroom van vluchtelingen.

De noodopvang voor vluchtelingen is een gemeentelijke taak. Daarnaast is er het 
vraagstuk van opvang en huisvesting van andere stromen (statushouders). Die opgave 
blijft staan en blijft ook actueel. Er is dus sprake van twee opgaven.
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Naast de reguliere opgave taakstelling huisvesting statushouders - met wethouder 
Krook als verantwoordelijke de portefeuillehouder - wordt er daarom in ons district op 
korte termijn een nieuwe werkorganisatie opgezet. Deze werkorganisatie valt onder de 
verantwoordelijkheid van de burgemeester en zal belast worden met de nieuwe 
opgave: het voorbereiden op de eventuele komst van vluchtelingen uit Oekraïne.

Op dit moment is er nog veel onduidelijk. Zeker is wel dat er grote aantallen 
vluchtelingen verwacht worden in West-Europva en dat ook de West-Brabantse regio 
op enig moment een aandeel in de opvang zal krijgen.
Het college volgt de ontwikkelingen rondom de Oekraïne dan ook op de voet. We 
brengen op zo kort mogelijk termijn mogelijke scenario's in kaart en komen daar bij de 
gehele raad mee terug.

Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Stéer u 
De secretaris, De bu ster,

M.J.P. dejongh, RA Belt, MBA
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