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Update opvang vluchtelingen

Inleiding
Periodiek wordt uw raad bericht over de laatste stand van zaken betreffende de opvang van
vluchtelingen. Doel is dat u hiermee wordt geïnformeerd over de genomen acties in deze crisis.
Kernboodschap
Uitbreiding opvang Groot Stokkert
Doordat in de veiligheidsregio het aantal opvangplekken onder druk komt te staan, zijn gemeenten
verzocht aanvullende opvanglocaties te verkennen. Wij hebben in nauwe samenspraak met de
eigenaar gekeken of een uitbreiding van de opvangcapaciteit in Groot Stokkert is te realiseren.
Gedoeld wordt op het voormalig hotelgedeelte. Inmiddels is vastgesteld dat het mogelijk in dit deel
aanvullend 40 opvangplekken te realiseren. Streefdatum is om hierover per 1 november a.s. te
beschikken. Gelet op de mogelijkheden van ons lokaal onderwijs zullen wij zoveel mogelijk inzetten
op vrouwen al dan niet met partner en kleine kinderen (4-11 jarigen). Ter voorbereiding op de
daadwerkelijke uitbreiding zal het ketelhuis moeten worden gerenoveerd. De kostenpost vormt nog
een mogelijk risico. Ik ben blij met deze mogelijkheid om de opvangcapaciteit uit te breiden en heb
alle waardering voor de inzet van vele vrijwilligers en ambtelijke medewerkers die dit mogelijk
maken.
Werkbezoek gemeenteraad aan opvanglocatie
Vanuit uw betrokkenheid is de wens uitgesproken een werkbezoek te brengen aan de opvanglocatie
Groot Stokkert. In overleg met griffie staat dit werkbezoek gepland op dinsdagavond 18 oktober a.s.
van 18.30 tot 21.00 uur. Als verantwoordelijk portefeuillehouder stel ik dit initiatief zeer op prijs.
Opvanglocatie Hotel De Mallejan
Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft ons land ook te maken met een aanzienlijke
toestroom vluchtelingen uit andere landen. We kennen de beelden van aanmeldcentrum in Ter Apel.
De veiligheidsregio’s hebben daarom de opdracht gekregen uit te zien naar
huisvestingsmogelijkheden voor noodopvang van deze vluchtelingen. Voor onze veiligheidsregio
heeft –naast Doetichem- Nunspeet besloten hieraan medewerking te verlenen door (opnieuw) het
Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten beschikbaar te stellen. Het gaat om ca. 80 vluchtelingen uit
Syrië voor een periode van ongeveer 6 maanden. Net als de vorige keer heeft het college van
Nunspeet een appel op de regio gedaan voor personele ondersteuning voor deze taak. Binnen onze
organisatie wordt op basis van vrijwilligheid deze oproep uitgezet.
Statushouders
Naast de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de noodopvang vanuit Ter Apel, hebben
gemeenten de taak statushouders te huisvesten. Elke gemeente heeft daartoe per halfjaar een
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quotum gekregen. Onze opgave voor de tweede helft van dit kalenderjaar betreft 12 te huisvesten
statushouders. Vanwege de druk op de AZC ’s hebben gemeenten een extra taakstelling ontvangen;
voor Heerde bedraagt die 7. Dus in totaal 19 te huisvesten statushouders. In nauwe samenspraak
met Triada zijn wij bezig invulling te geven aan deze opdracht. Tot dusverre zijn we erin geslaagd 5
statushouders te huisvesten en hebben we er nog 14 te gaan.
Bijlagen:
n.v.t.

/2

2

