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Onderwerp

Gemeentelijke opvang locatie Oekraïense vluchtelingen, voormalig woon- zorgcentrum.

Geachte heer Smit,
Inleiding
Op 25 maart 2022 heeft u namens de Dorpsraad Opperdoes een brief gestuurd aan het college van
burgemeester en wethouders over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in voormalig woon- en
zorgcentrum Almere in Opperdoes. In uw brief stelt u een aantal vragen over de afkomst van de
vluchtelingen en de termijn van de opvang. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.
Hieronder leest u per vraag ons antwoord.
Is er een verband tussen de Iraanse mensen en de oorlog in Oekraïne?
Het verband tussen Iraanse mensen en de oorlog in Oekraïne is dat dit mensen zijn die tot 24
februari 2022 rechtmatig in Oekraïne verbleven, alsmede hun gezinsleden. Daarmee valt deze
doelgroep (derdelanders) onder de Handreiking ‘Gemeentelijke Opvang Oekraïners’ (hierna: GOO)
en kunnen ze worden opgevangen. Deze doelgroep, met rechtmatig verblijf in Oekraine, kunnen
aanspraak maken op dezelfde rechten en voorzieningen als personen met de Oekraïense
nationaliteit.
Moeten Iraniërs de asielprocedure volgen?
Als het de doelgroep betreft als hierboven benoemd dan hoeven ze niet de asielprocedure in.
Voor Iraniërs die hun identiteit en nationaliteit niet kunnen aantonen, en waar op basis van
documenten niet evident aantoonbaar is dat ze rechtmatig hebben verbleven in Oekraine, mogen
niet verblijven in de gemeentelijke opvanglocatie. Deze personen kunnen asiel aanvragen bij de IND
in Ter Apel of de keuze maken terug te keren naar hun thuisland. Dit gebeurt eventueel onder
begeleiding van de Dienst Terugkeer & Vertrek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
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Verzonden

Gaat de gemeente hierover nog uitleg geven aan de inwoners van Opperdoes?
Het college maakt op dit moment een integrale beoordeling op bovenstaande feiten en
omstandigheden. Op basis van de resultaten wordt conform de vereisten vanuit de Handreiking
‘GOO’ gehandeld. U wordt als dorpsraad hier actief over geïnformeerd.
Vragen in relatie tot de duur van de opvanglocatie
De termijn op onze website sluit aan bij de bestuursopdracht vanuit het Algemeen Bestuur van de
veiligheidsregio Noord- Holland Noord. De gemeenten zijn gevraagd om opvangcapaciteit te
organiseren voor de duur van 6 maanden. Aan deze huidige bestuursopdracht geeft het college van
B&W invulling. Bij een intensivering of een verlengingsopdracht vanuit de veiligheidsregio gaan wij
met belanghebbenden in overleg.
Tot slot
Door de veiligheidsregio is vorige week besloten om de stroom vluchtelingen vanuit “het land”
zoveel mogelijk te reguleren via de regionale doorstroomlocatie (HUB) in Alkmaar en op deze
locatie ook naar een paspoort te vragen. Deze maatregelen hebben tot doel om de
vluchtelingenstroom die niet bedoeld is voor de gemeentelijke opvanglocaties beter te reguleren.
Als deze brief nog aanleiding geeft tot het stellen van vervolgvragen dan kunt u contact opnemen
met Karin Kaag via e-mail karin.kaag@medemblik.nl of telefonisch via 0229-856000.
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