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Onderwerp
Opvang Oekraïense vluchtelingen

Steenbergen; 12 april 2022

Aan de Raad,

Beste (burger)raadsleden,

Afgelopen woensdag 6 april hebben we 41 vluchtelingen uit Oekraïne verwelkomd en hen 
gehuisvest aan de Vestinghlaan. Onder hen zijn vooral moeders met in totaal 18 kinderen, onder 
wie twee baby's en twee dreumesen. Ook zijn er drie volwassen mannen. Door vele collega's, 
ondernemers en vrijwilligers zijn grote inspanningen geleverd om dit mogelijk te maken. Ik ben 
onder de indruk van hun grote betrokkenheid. Naast de prachtige initiatieven die u in de vorige 
raadsmededeling heeft kunnen lezen, is het ook deze week weer hartverwarmend om te zien dat 
er bijvoorbeeld door de Phone House, Leijs, De Vredeskerk, Nieuwdorp, Stadlander, Ecopoint en 
via Samen in de Regio de bedrijven La Pucelle, DHL en Philip Morris een enorme hoeveelheid aan 
producten en spullen hebben geregeld voor ons. En dan doen we waarschijnlijk andere prachtige 
initiatieven te kort die ook vermeldenswaardig zijn.

Tijdens de eerste dagen is het ontbijt, lunch en avondeten verzorgd. Er zijn diverse wekelijkse 
spreekuren gepland met collega’s van Vluchtelingenwerk en het consultatiebureau. Medische 
hulp wordt waar nodig ingeschakeld. Zo heeft huisartsenpraktijk Molenweg op 8 april met twee 
huisartsen, een assistente en een apotheker een gezondheidscheck gedaan bij alle mensen. 
Regelmatig zijn er tolken aanwezig om de gesprekken goed te kunnen voeren. We verwachten 
dat alle kinderen uiterlijk in de week van 18 april onderwijs kunnen volgen. Kinderen van 4 en 5 
jaar worden in principe op de reguliere basisscholen opgevangen. Kinderen in de leeftijd van 6 
tot 12 jaar worden opgevangen op Wereldwijs in Bergen op Zoom. Kinderen in de leeftijd van 12 
tot 18 jaar kunnen terecht in de Internationale Schakel Klas (ISK) van Curio in Bergen op Zoom.

In werking stelling noodrecht
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een brief op 30 maart gestuurd aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer met als onderwerp de aanpak van de ontheemden uit de Oekraïne. Hierin 
staat vermeld:

Staatsnoodrecht
In de brief van 8 maart 2022 heeft het kabinet aangekondigd dat het voornemens is om noodrecht in 
te zetten (zonder de noodtoestand af te kondigen), indien er sprake is van buitengewone 
omstandigheden vanwege een zeer grote toestroom van ontheemden uit Oekraïne.1 Die voorwaarde is 
inmiddels vervuld: de toestroom van ontheemden uit Oekraïne is inmiddels dermate hoog dat

1 Kamerstukken II 2021/22, 19637, nr. 2829.
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Nederland niet in staat is aan hen binnen de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Daarom 
heeft de regering besloten om op zo kortst mogelijke termijn, en derhalve per 1 april 2022, de artikelen 
2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking te stellen.

Daardoor krijgen de burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang van ontheemden uit 
Oekraïne.

Daarnaast ontvangt u ter kennisname de brief van de VNG over de gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne van 29 maart jongstleden en de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over 
de regeling opvang ontheemde Oekraïners.

Leefgeld
Inmiddels hebben 22 van de 23 vluchtelingen (peildatum 7 april) die particulier worden 
opgevangen het leefgeld opgehaald op het gemeentehuis, nadat zij zijn geregistreerd in het Basis 
Register Personen (BRP). Vanaf dinsdag 12 april wordt ook leefgeld uitgekeerd aan de 
vluchtelingen die wij als gemeente opvangen.

Stand van zaken opvanglocaties
Naast de 23 mensen die particulier worden opgevangen en 41 mensen die door de gemeente 
worden opgevangen, zijn we voornemens om opvangmogelijkheden te realiseren voor nog circa 
35 Oekraïense vluchtelingen. In totaal is dit ongeveer honderd vluchtelingen. Momenteel starten 
de voorbereidingen van de werkzaamheden op locatie de Dobbelsteen in Dinteloord aan de 
Westerstraat. Van zorgboerderij Kakelbont in Dinteloord wordt nog nader onderzocht of deze 
locatie geschikt is voor opvang.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, 7 \
burgemeester en wethouders van Steenberge
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