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Aan de gemeenteraden binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

 

 

De gemeenteraden binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

Geachte mevrouw/heer  
 

Hierbij ontvangt u de zevende Raadsinformatiebrief. Aan het eind van deze RIB leest u nieuws over de 

opvang van asielzoekers|statushouders. 

 

Huidige situatie 

We zien dat in de regio steeds meer locaties in gereedheid worden gebracht. En dat is goed nieuws. De 

opdracht om vluchtelingen zo snel als mogelijk op een locatie op te vangen waar zij ook lange tijd kunnen 

verblijven, krijgt hierdoor gestalte. Inmiddels is vanuit het Veiligheidsberaad duidelijk geworden dat er boven 

op de opdracht om 50.000 vluchtelingen te huisvesten in de 25 regio’s, er nog eens 25.000 moeten worden 

opgevangen. Het is bij het schrijven van deze RIB nog niet duidelijk of elke regio de opdracht krijgt 1.000 

vluchtelingen op te vangen of dat er een andere verdeelsleutel wordt toegepast. Deze extra opdracht dient 

eind juni 2022 gerealiseerd te zijn. 

 

Regionale cijfers 

Hieronder een overzicht van de regionale cijfers per donderdag 28 april 2022 - 10.00 uur: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: in onze regio is steeds gekozen voor locaties waar vluchtelingen langdurig kunnen worden 

opgevangen. Een groot deel van deze locaties moest (en moet) worden aangepast om de vluchtelingen een 

humane opvang te kunnen bieden. Hierdoor wordt in de loop van mei het verwachte aantal vluchtelingen 

gehuisvest. 
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Nieuwe locaties 

Eind vorige week is een nieuwe opvanglocatie in Helmond in gebruik genomen. Deze week geldt dat voor 

een opvanglocatie in Eindhoven en Bladel. 

 

Gezondheidszorg 

Belangrijke thema’s onderwerpen, vraagstukken die op dit moment spelen: 
  

1. Er is nog geen locatie gevonden waar personen met Covid-19 in isolatie kunnen. Zolang er geen 
structurele oplossing is, zoeken de makelaars van het Microlab naar een maatwerkoplossing. De 
projectgroep is bezig met het vinden van een oplossing. 

  

2. Huisartsenzorg: vanuit de huisartsen in Eindhoven komen signalen dat de huisartsenzorg niet snel te 
realiseren is. Als voorbeeld stellen zij de ingebruikname van het oude Rabobankgebouw in Woensel dat 
plaats biedt aan maximaal 200 vluchtelingen. Hier is de zorg niet snel te organiseren vanwege lokale 
schaarste. Dit lijkt vooral een spreiding- en verdelingsvraagstuk te zijn. Met het ontstaan van meerdere 
grote opvanglocaties in Eindhoven neemt die druk alleen maar toe. Vanuit het overleg met een aantal 
Eindhovense huisartsen komt naar voren dat men uitdrukkelijk pleit voor kleinschalige opvanglocaties. 
Hiermee wordt de druk over de lokale zorgverleners beter verdeeld en ervaring leert dat kleinschalige 
opvang tot minder stress en gezondheidsklachten leidt bij de opgevangen vluchtelingen. De projectgroep 
onderzoekt of de zorg onder coördinatie gesteld kan worden.  

  

3. Opvang lichamelijk als verstandelijk beperkten: binnen Lunetzorg bestaat een aantal opvangplekken die 
door de organisatie Soft Tullip worden gevuld. Dit verhoogt lokaal de druk op het zorgnetwerk. We zijn in 
gesprek met Lunetzorg om dit knelpunt inzichtelijk te krijgen en op te lossen. 
  

4. Onaangepast gedrag: een enkele vluchteling vertoont zogenaamd onaangepast gedrag. Dit is een 
uitdaging in de (gemeentelijke) opvang. Samen met diverse partijen, waaronder de politie, maken 
GGD/GHOR en gemeente Eindhoven een handelingsperspectief voor de opvanglocaties. 

 

Onderwijs in de regio 

Er ontwikkelen zich steeds meer initiatieven rondom het verzorgen van onderwijs voor de Oekraïense 

vluchtelingen. Onder voorzitterschap van wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven start een regiegroep 

Onderwijs voor de gehele regio die hier sturing aan geeft. 

 

Het Summacollege (MBO) heeft een aanbod ontwikkeld voor vluchtelingen vanaf 16 jaar. Meer informatie: 

https://summaenbedrijf.nl/welcome/  
 
Bezoek Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid 

Op 26 april heeft een delegatie een bezoek gebracht aan het Microlab in Eindhoven. Het Microlab is de HUB 

voor de regio en vanuit deze locatie worden de vluchtelingen geregistreerd en verdeeld over de regio. Het 

bezoek van de inspectie is beeldvormend bedoeld. Zij hebben gesproken met o.a. de makelaars en 

Vluchtelingenwerk op locatie. De inspectie bezoekt vanuit zijn opdracht over het hele land locaties en 

verzamelt informatie over de wijze waarop de opvang plaats vindt. Twee weken geleden is door dezelfde 

delegatie een bezoek gebracht aan de opvanglocatie in Best. Het ging in beide gevallen niet om een formele 

visitatie met een hierbij behorende rapportage.   

 

Geen RIB op 5 mei 

In verband met Bevrijdingsdag verschijnt donderdag 5 mei geen RIB. 

 

  

https://summaenbedrijf.nl/welcome/
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Asielzoekers | statushouders 
 

Eindhoven neemt vluchtelingen over uit Ter Apel. 

De gemeente Eindhoven heeft het besluit genomen om per 1 mei 2022 ter ontlasting van de opvang in Ter 

Apel, 100 asielzoekers te huisvesten in de winteropvang voor daklozen aan de Kanaaldijk Zuid te Eindhoven.  

 

Provinciaal projectleider Verbinding en Visualisatie. 

Om een goede verbinding te maken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de opvang van 

asielzoekers en statushouders door COA en gemeenten, is de heer Piet Buijtels aangesteld in de rol van 

projectleider Verbinding en Visualisatie. De projectleider werkt Brabant-breed. 
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