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Aan de gemeenteraden binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

 

 

Geachte mevrouw/heer  

 

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

 

Voor alle vluchtelingen geldt dat het aantal opvangplekken en andere huisvesting schaars is. Of deze vluchtelingen nu uit 

Oekraïne komen, uit opvanglocaties rondom Oekraïne of uit welk (oorlogs-)gebied dan ook , de schaarste aan huisvesting en 

opvang is schrijnend. We zien de situatie nog niet beter worden en met de vakantiemaanden in aantocht zal de nood alleen 

nog maar groter worden.  

Voorzitter John Jorritsma zegt hierover “De vluchtelingencrisis houdt ons allemaal, elke dag bezig. Ondanks alle inspanningen 

lukt het ons helaas nog steeds niet om de gevraagde aantallen opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. 

Samen waren we in staat om 2000 plekken beschikbaar te stellen. Maar we hebben er dus nog minstens 1090 te gaan. En dat 

naast de grote opgave voor crisisnoodopvang voor asielzoekers en versnelde plaatsing van statushouders. Terwijl 

gemeentebestuurders zich opmaken voor een zomerreces en we al denken aan welverdiende vakanties, blijft de toestroom 

aan vluchtelingen doorgaan en zijn de beschikbare opvangplekken volledig gevuld. Ik doe een dringend beroep op alle 

gemeenten om nog eens goed te kijken naar mogelijkheden en zo een bijdrage te leveren aan het verzachten van dit 

humanitaire probleem. Voor vluchtelingen is het geen vakantie.” 

  

Opvang Oekraïense vluchtelingen 

 

Derdelanders 

Afgelopen weken was er een knellende en onhoudbare situatie bij de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen op het 

MicroLab in Eindhoven. Dat kwam door de grote toestroom van derdelanders, meestal uit veilige landen. Vooruitlopend op een 

landelijke beleidslijn besloot de voorzitter van de Veiligheidsregio op 14 juli jl. dat iedereen zonder Oekraïens paspoort 

geweigerd werd in het Microlab. Daarop vertrok vóór het weekend een groot deel van de vluchtelingen zonder Oekraïens 

paspoort.  

De landelijke beleidslijn is inmiddels bekend: de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloot dat personen met een 

tijdelijke verblijfsvergunning, en die vóór 19 juli niet waren ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), niet langer 

vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit betekent dat deze personen geen aansprak maken op 

gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg. De maatregel is niet met terugwerkende kracht. Dit betekent dat 

personen die in Oekraïne recht hadden op verblijf en die zich voor 19 juli hebben ingeschreven in de BRP, recht blijven houden 

op de vastgestelde bescherming. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2022/07/19/mensen-met-een-tijdelijke-oekraiense-verblijfsvergunning-niet-langer-recht-op-gemeentelijke-opvang


 

 

Alle vluchtelingen die niet in het bezit waren van een Oekraïens paspoort hebben het Microlab nu verlaten. De focus ligt weer 

op het bieden van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, de primaire opdracht aan de veiligheidsregio’s. 
 

 

 

Huisvesting statushouders 

Gemeenten kregen de opdracht om van de plaatsingen van statushouders voor het komende half jaar een deel versneld uit te 

voeren. De aantallen per gemeente zijn eerder via het RBT en de Kring van Gemeentesecretarissen uitgewisseld. De Provincie 

overlegt hierover, als toezichthouder, met het COA en gemeenten via de Provinciale Regietafel. In lijsten die rondgaan worden 

nog verschillende aantallen genoemd. Deze cijfers worden op korte termijn gesynchroniseerd. Feit blijft dat gemeenten met 

spoed huisvesting moeten organiseren, om statushouders binnen enkele weken te kunnen plaatsen.  

    

Crisisnoodopvang asielzoekers 

De sporthallen De Pracht en ’t Hazzo in Waalre huisvesten tijdelijk 225 asielzoekers. De gemeente biedt deze opvang 

maximaal drie weken. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost leidt de voorbereiding en uitvoering van deze huisvesting. De meest 

actuele informatie vindt u via de website van de gemeente. Vanwege het grote tekort aan opvangplekken in Ter Apel, gingen, 

op verzoek van de Directeur-Generaal Migratie, de opvanglocaties een dag eerder open dan gepland. We horen tijdens 

bewonersbijeenkomsten dat bewoners nauwelijks overlast ervaren en dat ze zeer positief zijn over de organisatie en de 

informatie die ze ontvangen. Ook van de asielzoekers zelf krijgen we complimenten en lof voor de wijze waarop zij op de beide 

locaties zijn ontvangen.  

 

VRBZO overlegt met enkele gemeenten om na de periode van opvang in Waalre verdere opvang te regelen. De gemeente 

Best heeft bekend gemaakt dat zij gaat zorgen voor een deel van de opvang vanaf 2 augustus. We proberen de huidige groep 

van ongeveer 225 asielzoekers in eigen regio te herhuisvesten. We hoeven de groep dan niet onnodig te verplaatsen door en 

verspreiden over het land. We verwachten dat dit lukt en dat we de humane manier van opvang, zoals het RBT dit wenst, 

kunnen voortzetten.  

 

Het Veiligheidsberaad heeft per brief aan de Minister-President laten weten dat de veiligheidsregio’s de inspanning die ze nu 

leveren, niet lang meer volhouden. De randvoorwaarden vanuit het Rijk zijn nog lang niet ingevuld. Vooral de personele 

ondersteuning blijft uit en er zijn nog geen grootschalige opvanglocaties gerealiseerd. Gemeenten en veiligheidsregio’s hebben 

toegezegd crisisnoodopvang tot 1 oktober 2022 in te richten, op nadrukkelijk verzoek van het Rijk. Vanaf 1 oktober kunnen we 

deze opvang niet meer garanderen. 

 

Raadsinformatiebrief opvang vluchtelingen-nr. 14 verschijnt vanwege de vakantieperiode als daar vanuit actualiteit.aanleiding toe is.  

Cijfers op de aangegeven 

peildatum 

https://www.waalre.nl/crisisnoodopvang-waalre
https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/inwoners-positief-over-crisisopvang-asielzoekers-in-waalre-soms-lijken-we-een-grote-familie~a2c1a13f/
https://www.gemeentebest.nl/crisisnoodopvang


 

 

 

 

EXTRA INFORMATIE UIT VELDHOVEN 

 

 

 Onderwijs aan kinderen in De Buitenjan 

Sinds februari 2022 zorgt Veldhoven voor de tijdelijke opvang van statushouders in De Buitenjan. Tot het einde 

van dit jaar vangen we daar maximaal 158 statushouders op. Een van de taken die we als regio uit moeten voeren 

is het organiseren van onderwijs. Dit proberen we samen met andere gemeenten en schoolbesturen uit de regio 

mogelijk te maken.  

 

Dankzij deze inspanningen is dit gedeeltelijk gelukt:  
- Kinderen vanaf 15 jaar volgen onderwijs bij het Summa College in Eindhoven.  

- Kinderen van het voortgezet onderwijs volgen vanaf september onderwijs bij het PiusXCollege  

- Kinderen tussen 4 en 11 jaar volgen op dit moment geen onderwijs. Daarom bieden we hen voorlopig een 

alternatief programma. Dit mede dankzij de inzet van vrijwilligers van Cordaad en het COA.  

We kijken op kindniveau naar de instroom van deze kinderen in het onderwijs. Daarnaast oefenen we op bestuurlijk 

niveau druk uit om structurele afspraken te maken in de regio over het onderwijs aan leerlingen van De Buitenjan.  

 

 

 Centrale opvanglocatie (COL) Eindhoven 

De centrale opvanglocatie (COL) in Eindhoven stopt voor primair onderwijs na de zomervakantie. Voor het 

voortgezet blijft deze voorziening wel bestaan. Kinderen uit het primair onderwijs zijn ingeschreven bij reguliere 

scholen in Veldhoven. 
 

 


