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RAADSINFORMATIEBRIEF OPVANG VLUCHTELINGEN OEKRAÏNE
nr 1 - 24 maart 2022

De gemeenteraden binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
Geachte mevrouw/heer ,

Via een Raadsinformatiebrief informeren gemeenten en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) u de 
komende tijd over de regionale situatie rondom de opvang vluchtelingen uit Oekraïne. U kunt de Raadsinformatiebrief 
elke donderdag via uw eigen gemeente tegemoet zien.

Inleiding
De regio is erin geslaagd de eerste 1.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. Op dit 
moment gaan er dan ook steeds meer locaties voor opvang open. Dit betekent dat er vanaf volgende week meer 
vluchtelingen ontvangen kunnen worden. Er wordt toegewerkt naar de opvang van nog eens 1000 vluchtelingen, 
waarbij wordt voldaan aan de opdracht van het kabinet.

Tijdelijk Oekraïense vluchtelingen naar Koningshof
Hotel Koningshof in Veldhoven wordt tijdelijk gebruikt als doorstroomlocatie voor een paar dagen. Daarna gaan de 
vluchtelingen naar een permanentere locatie ergens anders. Koningshof heeft hiervoor 68 kamers ter beschikking 
gesteld. De eerste vluchtelingen zijn daar op vrijdag 18 maart aangekomen. Naast Koningshof heeft Veldhoven nog 
een aantal particuliere locaties doorgegeven aan de Veiligheidsregio.

Veldhovense initiatieven
Er zijn veel initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties. Veel Veldhovenaren zetten zich in om de 
vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Bijvoorbeeld bij het Taalcafé, waar mensen Nederlands kunnen leren, 
en bij de Kringloopwinkel. Maar ook een huisartsenpraktijk, tolken en culturele instellingen bieden hun diensten aan. 
Dat is hartverwarmend.

Inzet gemeente
Er komt nu veel op ons als gemeente af. Denk, naast de opvanglocaties, ook aan kinderen die onderwijs nodig 
hebben. En aan mensen die moeten worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen. We zetten ons in om dit 
zo goed mogelijk te stroomlijnen.

Regionale facts & figures
Onderstaand een overzicht van de regionale facts & figures rondom aantallen en locaties per donderdag 
24 maart 2022, 12.00 uur:

Facts & figures
opvang vluchtelingen Oekraïne in VRBZO
donderdag 24 maart 2022 - 12.00 uur

Aantallen Toelichting

Potentiële opvangplekken in VRBZO
(incl. crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)

3.631
opvangplekken
totaal

Gemeentelijke locaties én 
woningbouwcorporaties/woningen.

Aantal opgevangen vluchtelingen in VRBZO, gemeenten:
- Eindhoven
- Geldrop-Mierlo
- Helmond
- Laarbeek
- Veldhoven

265
vluchtelingen
totaal

De aantallen fluctueren uiteraard snel.
Er is uitstroom van de locaties naar 
particulieren, waardoor de 
vluchtelingen niet meer ‘in beeld' zijn.

Aantal in BRP geregistreerde vluchtelingen in VRBZO ? Het aantal geregistreerde 
vluchtelingen bij de gemeenten 
hebben wij momenteel niet in beeld.
Dit inventariseren we bij de 
gemeenten.

Op dit moment direct beschikbare opvangplekken in VRBZO (incl. 
crisisnoodopvang en plekken voor langere duur)

633 plekken De aantallen fluctueren uiteraard snel.
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Werking regionale registratie Microlab Eindhoven
Vluchtelingen komen op verschillende plekken onze regio binnen. Om regionaal overzicht te creëren is vanaf deze 
week Microlab in Eindhoven het Regionale Registratie Punt (RRP) voor de gehele regio (21 gemeenten). Het 
regionale RRP is nu het startpunt voor alle gecoördineerde opvang in de gehele regio. Het regionale RRP staat in 
nauw contact met het landelijke LCVS (Landelijk Coördinatiepunt VluchtelingenSpreiding). Registratie bestaat onder 
andere uit onderstaande:

1. Registratie van voor- en achternaam, leeftijd, en eventueel gezinssamenstelling en mogelijke huisdieren.
2. Vaststelling of de vluchteling is gedocumenteerd ja of nee.
3. Vaststelling of minderjarige alleenreizende vluchtelingen zonder gezag (dus zonder één van de ouders) zich 

melden.
4. Er vindt een medische/psychologische check plaats onder regie van de GHOR/GGD. Ook wordt de 

mogelijkheid tot een PCR-test en vaccinatie toegelicht.
5. Er wordt een korte triage toegepast (medisch, mobiliteit, grote en samenstelling gezin etc). Dit vormt de 

basis voor de zoektocht naar een meest geschikte locatie, specifiek voor de desbetreffende 
vluchteling/vluchtelingen in gezinsverband.

6. Het proces van aankomst, registratie en plaatsing op een locatie wordt in het RRP aan de vluchtelingen 
uitgelegd.

Wanneer de vluchteling is geregistreerd wordt hij geplaatst op een locatie voor het liefst 6 maanden of langer. 
Wanneer dit niet lukt gaat de vluchteling naar een zogenaamde doorstroomlocatie. Hier verblijft hij hooguit enkele 
weken totdat hij kan doorstromen naar een plek voor langer verblijf. Wanneer beide opties nog niet mogelijk zijn, dan 
verblijft hij maximaal 24-48 uur op de crisisnoodopvang in het Microlab.

Het uitgangspunt is nadrukkelijk dat er zo weinig mogelijk verhuizingen van locatie naar locatie plaatsvinden.
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© RRP/Microlab Eindhoven (foto's gemeente Eindhoven)

Burgemeester Blanksma, vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost:

“Het is hartverwarmend om te zien dat er grote betrokkenheid en welwillendheid is in de maatschappij om iets te 
kunnen betekenen voor Oekraïense mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. De afgelopen weken is hard 
gewerkt om de gevraagde opvangplekken te realiseren. Deze enorme opgave is samen met (maatschappelijke) 
partners en vrijwilligers opgepakt om Oekraïense vluchtelingen een plek te kunnen bieden waar ze op adem kunnen 
komen. Complimenten voor zowel de (maatschappelijke) partners, gemeenten en alle vrijwilligers die zo hard hebben 
gewerkt om een veilig onderkomen te realiseren.”

Raadsinformatiebrief opvang vluchtelingen Oekraïne- nr 2 verschijnt op donderdag 31 maart 2022.
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