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(Nood)opvang vluchtelingen

Inleiding
Op 27 maart en 28 maart is het overgrote deel van de vluchtelingen op Groot Stokkert per
(mini)bus of auto gearriveerd. Van de aanvankelijk 102 vluchtelingen zijn in de loop van de week
weer 7 vertrokken omdat ze werk hadden gevonden of doorreisden, maar later arriveerden er weer
4 anderen. Mutaties worden ook de komende weken verwacht.
Er verblijven veelal (groot)moeders en kinderen in de bungalows en appartementen. Een uitdaging
voor medewerkers in onze organisatie die zich bezig houden met vroegschoolse opvang en
onderwijs, die druk bezig zijn om alle kinderen en jongeren in beeld te krijgen. Hoewel er een warm
welkom was georganiseerd door de vele vrijwilligers met een boodschappenpakket in alle
leefeenheden, moet er toch op korte termijn gezorgd worden voor leefgeld voor de vluchtelingen.
Onze ondernemers werken gelukkig mee, zodat de gasten met een formulier van de gemeente
boodschappen kunnen halen totdat we een pasjesregeling hebben.
De eerste week hebben de locatiemanagers en ook de vrijwilligerscoördinator veel vragen gekregen
over het verblijf op Groot Stokkert, onderwijs, werk, gezondheidszorg, leefgeld, mogelijkheden om
verder te reizen et cetera. Dagelijks zijn vrijwilligers aanwezig om hen daarbij bij te staan. Vanaf
komende week zijn de spreekuren van vluchtelingenwerk en STIP ingeregeld.
Naast leefgeld, opvang, onderwijs en vragen over verblijf en werk is het regelen van de
gezondheidszorg van belang. Er zijn, op eigen initiatief, afspraken gemaakt tussen de huisartsen in
de gemeente onderling over spreekuren en er is contact met een huisarts die als vluchteling verblijft
op Groot Stokkert en de urgentie van gezondheidsvragen kan beoordelen. Huisartsen wachten op
ondersteuning van de geneeskundige dienst van de VNOG (de GHOR) en de afspraken die met
Medrie (de huisartsenpost in Zwolle) worden gemaakt.
Op 31 maart zijn de omwonenden van Groot Stokkert uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
Hoewel zij het koude weer moesten trotseren, kwamen er zo’n 35 mensen, die zich hebben laten
informeren en vragen hebben kunnen stellen.
Vluchtelingen in Nederland
Niet alleen de opvang van Oekraïense vluchtelingen maar ook de opvang van statushouders is een
verantwoordelijkheid voor ons als gemeenten. De druk om de laatste groep op te vangen wordt
steeds groter. Er verblijven te veel statushouders, die door kunnen stromen, in de
asielzoekerscentra. Ook aan deze opgave, wat een geheel ander huisvestingsvraagstuk betreft,
moeten we lokaal blijven werken.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Kernboodschap
De grootste groep vluchtelingen is op Groot Stokkert gearriveerd. Er wordt gewerkt om de
dagelijkse levensbehoeften en opvang en onderwijs te regelen. Vrijwilligers zijn het cement tussen
al deze activiteiten. En, naast de vluchtelingen op Groot Stokkert, hebben we als gemeente een
steeds dringender opgave in de opvang van statushouders.
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