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Geachte leden van de Raad, 

  

Door de 11 gemeenten binnen onze Veiligheidsregio wordt samen met maatschappelijke 

partners en betrokken vrijwilligers hard gewerkt om duizenden vluchtelingen uit Oekraine 

onderdak te bieden. Ik ben onder de indruk van alles wat er in korte tijd is neergezet. We 

doen het goed als regio IJsselland en liggen op koers als het gaat om het realiseren van de 

eerste 2.000 opvangplekken voor Oekraïners. Wel zien we dat de andere opgaves knellen, 

zoals een additionele vraag voor opvang van Oekraïners, de opvang van asielzoekers en het 

huisvesten van statushouders.  

 

Stand van zaken opvang Oekraïners  

In juni verwachten we 1.990 van de gevraagde 2.000 opvangplekken binnen Veiligheidsregio 

IJsselland gereed te hebben. Er zijn wel een aantal knelpunten in de matching tussen vraag 

en aanbod in onze regio. Een voorbeeld is dat op veel plekken geen huisdieren zijn 

toegestaan. Dit beperkt de plaatsingsmogelijkheden; veel mensen uit Oekraïne hebben hun 

huisdieren meegenomen. 

 

Stand van zaken huisvesting statushouders en asielzoekers 

De huisvesting van statushouders vraagt onverminderd aandacht; ook in onze regio. 

Doordat dat dat landelijk vertraagt, is grote druk ontstaan op azc’s en dus ook in Ter Apel. 

Vanuit Veiligheidsregio Groningen is dan ook een dringend appel gedaan om met spoed 

extra asielopvangplekken te realiseren. 

 

Veiligheidsberaad 

Burgemeester Ron König (Deventer) licht toe wat er is besproken in het Veiligheidsberaad 

van 11 april: 

• Het Rijk vraagt de Veiligheidsregio’s in totaal 50.000 opvangplekken voor Oekraïners 

te organiseren. Er wordt echter rekening gehouden met een grotere vraag naar 

opvangplekken. Dit betekent dat ook op landelijk niveau gekeken gaat worden naar 



 

mogelijkheden. Hiertoe is een rijksbreed programma gestart.  Dit kan echter niet zonder de 

hulp van gemeenten.  

• We moeten als veiligheidsregio’s rekenen op een extra opgave bovenop de 2.000 

opvangplekken die nu al van ons worden gevraagd. Er wordt wel gekeken naar voor welke 

veiligheidsregio’s dit haalbaar is. Aantallen per regio kunnen dus gaan verschillen. 

• Er komen zover nu bekend geen grootschalige landelijke opvangcentra voor 

Oekraïners. Hiervoor is gekozen omdat er naast opvang ook voorzieningen als zorg en 

onderwijs beschikbaar moeten zijn en dat is voor grootschalige locaties lastiger te 

organiseren. 

• De landelijke regeling die in de volle breedte duidelijkheid moet gaan scheppen over 

zowel de bevoegdheden van de burgemeesters maar ook over praktische zaken zoals 

leefgeldregelingen en gezondheidszorg is nog niet gereed. Wanneer dat wel het geval is, is 

nog niet helder. 

• Als het gaat om asielopvang, is de druk in Ter Apel onverminderd hoog. Dit blijft een 

grote zorg daar de omstandigheden in de opvang daar verre van optimaal zijn. 

 

Samenleving bedanken en betrekken 

Naast  gemeenten en andere betrokken (overheids)organisaties is er een enorm aantal 

mensen in de samenleving actief betrokken bij de opvang van de vluchtelingen. Zij komen 

vaak met  originele ideeën voor opvanglocaties of creatieve oplossingen voor andere 

vraagstukken. Uw burgemeesters hebben aan het programma vluchtelingen gevraagd te 

verkennen hoe we deze behulpzame denk- én uitvoeringskracht in de samenleving nog beter 

kunnen inzetten. Ook willen de burgemeesters graag aandacht geven aan de enorme inzet 

die plaatselijk wordt geleverd. Ideeën hiervoor zullen worden uitgewisseld in het regionale 

netwerk met communicatieprofessionals van onze Veiligheidsregio en de 11 gemeenten. De 

aanpak en de uitvoering hiervan kan lokaal verschillen; tegelijkertijd bekijken we hoe we ook 

een gezamenlijk geluid kunnen laten horen vanuit Veiligheidsregio IJsselland. 

 

Pers en woordvoering 

Persvragen gingen de afgelopen week vooral over de aantallen ingeschreven Oekraïners per 

gemeente / regio en de gemeentelijke knelpunten rond het inschrijven in de basisregistratie 

personen (BRP). Dit heeft tot verschillende berichten in regionale en landelijke media geleid. 

 

Tot slot 

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Voorlopig blijven wij u, mede op verzoek van uw 

burgemeester, na afloop van het bestuurlijk afstemmingsoverleg met een voortgangsbericht 

informeren. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


