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RAADSINFORMATIEBRIEF OPVANG VLUCHTELINGEN
nr. 11 - 24 juni 2022

Aan de gemeenteraden binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Geachte mevrouw/heer

Hierbij ontvangt u de elfde Raadsinformatiebrief over de opvang van vluchtelingen in Zuidoost-Brabant.

Opvang Oekraïense vluchtelingen 

Beschikbaarheid opvangplekken
De vraag naar opvangplekken blijft groot; de stroom vluchtelingen naar Nederland is nog altijd groter dan de stroom die 

vertrekt. Op dit moment blijven vluchtelingen die in onze regio aankomen, meerdere dagen op het Microlab in Eindhoven. Dit 

gaat in tegen de afspraak dat vluchtelingen maximaal 48 uur op deze locatie blijven, voordat ze naar een opvangplek in de 

regio gaan. Maar we hebben geen geschikte opvangplekken voor langere tijd beschikbaar in de regio. Nieuwe opvangplekken 

blijven dus hard nodig!

Landelijke opdracht
De aanvullende opdracht van de staatssecretaris aan de gemeenten om nog eens extra 25.000 vluchtelingen op te vangen, is 

nu een feit. De vraag aan onze regio is om bovenop de 2.000 opvangplekken nog een 1.090 plekken te realiseren. Hiermee 

komt het aantal voor de regio boven de 3.000. Dit betekent dat alle gemeenten nog meer moeten doen om locaties 

beschikbaar te stellen.

Regionale cijfers

Voortgang opvang (peildatum 21-O6-2022 10:00 uur) VeiligheidsRëgio

Binnenkort beschikbaar 320
‘deze capaciteit is inclusief de capaciteit die vrijgehouden
wordt voor cnsisnoodopvang en alleenreizende
m noopngen

Cijfers peildatum 07-06-2022

Indicatie ingeschreven Oekraïners in POO in VRBZO: 1313
Naar schatting zal een groot deel van deze personen uiteindelijk overgeplaatst
moeten worden naar een GOO

Binnenkort beschikbaar 443

Nieuwe locaties
Afgelopen week openden we in Son, Eindhoven en Someren nieuwe locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.



Particuliere opvang
In onze regio wonen 1313 vluchtlingen bij particulieren (peildatum 22 juni 09.00 uur). Zij maken gebruik van de Particuliere 

Opvang Oekraïners (POO).

Regionale processen
Het Regionaal Beleidsteam (RBT) Vluchtelingen heeft op 22 juni ingestemd in om drie processen aan te passen.

- Regels over afwezigheid: Vluchtelingen mogen 3 weken afwezig zijn. In die periode houden ze het recht op de 

opvangplek en het leefgeld,

- Regels over vergoeding van bijzondere kosten (zoals verstrekken van een bril), en

- Afspraken over in quarantaine of isolatie plaatsen van vluchtelingen bij bijvoorbeeld een COVID-besmetting 

Gemeenten worden geadviseerd om vanwege eenduidigheid in de regio deze regels en afspraken te hanteren.

Crisisnoodopvang asielzoekers
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een dringend beroep op veiligheidsregio's en gemeenten gedaan om het 

aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Daarvoor moeten we tijdelijke crisisnoodopvang voor nieuw te registreren 

asielzoekers realiseren. We krijgen elke dag de vraag van COA en Veiligheidsregio Groningen om groepen asielzoekers op te 

vangen. Je kunt daarom met recht spreken van een structurele hulpvraag.

Veiligheidsregio's stelden daarom eerder een aflosschema crisisnoodopvang op. Vier veiligheidsregio's spannen zich in om 

gedurende 14 dagen, 150 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers uit Ter Apel te realiseren. 12 weken lang hebben we dan 

steeds 600 crisisnoodopvangplekken beschikbaar. Onze regio is van 13 juli tot en met 26 juli aan de beurt.

Inmiddels weten we helaas dat 600 crisisnoodopvangplekken onvoldoende is. Er zijn geen 150 crisisnoodopvangplekken per 

regio nodig, maar minimaal 225. En dan niet alleen voor de aangegeven periode maar voor de komende weken. Ondertussen 

zijn er ook plannen gepresenteerd om versneld 7.500 statushouders te voorzien van passende huisvesting zodat daarmee 

ruimte komt in de asielzoekerscentra voor het opnemen van nieuwe asielzoekers uit onder andere deze crisisnoodopvang. Het 

Veiligheidsberaad heeft vrijdag 24 juni er mee ingestemd dat we in Nederland met elkaar deze inspanningen leveren, mits ook 

de Rijksoverheid stappen gaan maken om de migratieketen te verbeteren. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen aansturen 

is sinds vorige week de Nationale Crisisstructuur van kracht. Hiermee wordt geborgd dat diverse ministeries onder coördinatie 

van een ministeriele commissie crisisbeheersing in ieder geval voor de middellange en lange termijn met oplossingen komt.

COVID-19 Stand van zaken
Hoewel deze Raadsinformatiebrief betrekking heeft op de opvang van vluchtelingen, wordt deze kans ook benut om u te 

informeren over de oplopende besmettingscijfers rond Covid. De afgelopen weken was er een opleving te zien in het aantal 

virusdeeltjes in het rioolwater in de regio Zuidoost-Brabant. Deze stijging past in de landelijke trend. Het is nog onduidelijk of 

deze trend zich zal voortzetten.

Het aantal bij de GGD geregistreerde positief geteste inwoners is sinds week 22 weer aan het stijgen. Deze toename is vooral 

te zien in de leeftijd tussen de 19 en 69 jaar. Ook het aantal afgenomen testen bij de GGD neemt weer toe. Ondanks de lichte 

opleving in het aantal positieve testen en rioolwater blijft het aantal ziekenhuisopnamen laag. In de Brabantse ziekenhuizen 

zien we in week 22 en 23 voor het eerst weer een (lichte) stijging van het aantal opgenomen COVID-patiënten. Dit geldt zowel 

voor de IC als niet-IC. Het RBT Vluchtelingen houdt ook deze ontwikkelingen in de gaten.

Raadsinformatiebrief opvang vluchtelingen-nr. 12 verschijnt over twee weken op donderdag 7 juli.


