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Inleiding
De noodopvang Groot Stokkert staat klaar om vluchtelingen te ontvangen. We zijn onder de indruk
van wat er, onder aanvoering van enkele medewerkers van de gemeente, in ruim 1,5 week is
bereikt door vrijwilligers en medewerkers uit onze eigen gemeentelijke organisatie. Maar ook door
bedrijven die er zo maar een flinke opdracht bij kregen. En niet in de laatste plaats wat bedrijven
zonder factuur of tegen een heel gereduceerd tarief hebben geleverd of geschonken. Ook onze
inwoners hebben van alles aangeboden. Vanaf morgen bestaat de mogelijkheid dat vluchtelingen
arriveren. Wanneer en hoeveel vluchtelingen er komen, weten we niet. De toewijzing daarvan
verloopt via de crisiscoördinatie van de VNOG.
Voor de overige locaties die we in beeld hebben, heeft de afgelopen week een schouw
plaatsgevonden door de schouwploeg van de VNOG. Er moet nogal wat gebeuren om deze locaties
gebruiksklaar te krijgen. We focussen ons eerst op het daadwerkelijk in bedrijf komen van de
noodopvang Groot Stokkert en op alle vluchtelingen die inmiddels in gastgezinnen verblijven in onze
gemeente. De twee locatiemanagers en de vrijwilligerscoördinator hebben de nodige
voorbereidingen getroffen.
Naast alle vrijwilligers die de komende tijd de vluchtelingen gaan ondersteunen komt er veel werk af
op onze gemeentelijke organisatie. Alle vluchtelingen moeten ingeschreven worden in onze
gemeente. Het heeft even geduurd maar sinds deze week is er eindelijk duidelijkheid over de
leefgeldregeling voor de Oekraïense vluchtelingen. Wij stellen de nadere regels a.s. dinsdag vast.
Voor de beoordeling van het recht op een leefgeldregeling moeten we extra capaciteit aantrekken.
Er zijn immers ook vluchtelingen die geen recht hebben op leefgeld omdat zij hier zelf in kunnen
voorzien. Bovendien mogen Oekraïense vluchtelingen ook werken in Nederland.
We weten niet of en hoeveel kinderen en jongeren deel uitmaken van de vluchtelingen die bij ons
komen. Met de scholen is overleg geweest over de mogelijkheden. We hebben wel geschikte lokalen
maar nog geen leerkrachten. Ook moet nog duidelijk worden wat de scholen bij de grote AZC’s in de
omgeving gaan oppakken.
Er zijn afspraken gemaakt of in de maak met zorgverleners, want de vluchtelingen gaan gebruik
maken van onze lokale voorzieningen.
Onze eerste zorg is nu de opvang van de kinderen en jongeren, rust voor de volwassenen en
veiligheid voor iedereen die in de opvang of gastgezinnen verblijft.
Kernboodschap
De noodopvang Groot Stokkert is gebruiksklaar en er komt veel werk af op onze vrijwilligers en op
ons als gemeentelijke organisatie.
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