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Onderwerp 

 

Informatiebrief 2 situatie Oekraïne 

 

Geachte raad, 

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels vier weken. Het aantal vluchtelingen blijft toenemen en stelt  ons, 

gemeenten en Veiligheidsregio Groningen, voor grote uitdagingen. De burgemeesters van de provincie 

Groningen willen u graag periodiek op de hoogte houden van de laatste stand van zaken en zullen hiervoor 

regelmatig dit soort brieven doen uitgaan.  

Stand van zaken vluchtelingen en opvanglocaties 

Op dit moment zijn er naar schatting 3 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Europa waarvan er ongeveer 

8.000 in Nederland verblijven. Er zijn signalen dat er (grote) groepen vanuit Polen onderweg zijn naar 

Duitsland en Nederland en de verwachting is dat de aantallen nog verder zullen stijgen. 

De opvang van vluchtelingen is verdeeld in drie fasen: 

- Fase 1: op korte termijn 1000 opvanglocaties per veiligheidsregio (25.000 in totaal) 

- Fase 2: op iets langere termijn nog eens 1000 opvanglocaties per veiligheidsregio (25.000 in totaal) 

- Fase 3: betreft een Rijksinitiatief waarbij de overheid 50 locaties gaat aanwijzen voor opvang van 

1000 vluchtelingen per locatie. In totaal dus nog eens 50.000. 

Het totaal aantal opvanglocaties in Nederland zou dan neerkomen op 100.000 opvangplekken. 

In de provincie Groningen zijn er op dit moment 904 opvangplekken gerealiseerd waarvan er 647 bezet zijn. 

Op korte termijn komen daar nog eens 938 plekken bij en op de lange termijn mogelijk nog 3.182 .  

Veiligheidsregio Groningen heeft de opdracht gekregen om de regierol op zich te nemen in het toewijzen van 

vluchtelingen aan opvanglocaties. Hiervoor is een Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding (RCVS) 

ingericht dat ook ’s avonds en ’s nachts bereikbaar is. Het RCVS zorgt ervoor dat de vluchtelingen over de 

beschikbare opvanglocaties in de provincie Groningen worden verdeeld. Hierover staan zij in nauw contact 

met de 10 gemeenten, het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) en andere veiligheidsregio’s. 
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Mocht opvang in onze regio (tijdelijk) helemaal niet mogelijk zijn, dan zal het Regionaal Centrum 

Vluchtelingen Spreiding het LCVS vragen de vluchteling in een andere regio te plaatsen. 

Er is grote waardering voor de vele particuliere initiatieven die er lopen. Het is wel belangrijk dat deze 

initiatieven gemeld worden bij de gemeenten. Op deze manier kunnen we namelijk zorgen dat de zorg en 

opvang die de vluchtelingen krijgen van goede kwaliteit is.   

Actuele thema’s 

Er leven op dit moment nog veel vragen rondom de vluchtelingenproblematiek. Op niet elke vraag is al een 

pasklaar antwoord te geven. Iedereen doet ontzettend zijn best om dit in goede banen te leiden. Wij doen 

zien op dit moment onderstaande actuele thema’s. 

- Onderwijsinstanties in de regio vinden het belangrijk dat Oekraïense kinderen onderwijs krijgen. De 

situatie is echter nog onduidelijk. We weten niet om hoeveel kinderen het gaat en hoelang deze 

kinderen hier verblijven. Ook over de vorm (online / fysiek) is nog veel onduidelijk. Het zal veel van 

het onderwijs vragen wanneer grote aantallen Oekraïense kinderen naar Nederland komen. Het is 

mooi om te zien dat in een aantal gemeenten initiatieven lopen en intenties zijn uitgesproken om 

dit gezamenlijke en gecoördineerd op te pakken. 

- Financiën, verzekeringen / leefgeld:  Hier volgt de regio het landelijke beleid. In de laatste 

berichtgeving wordt melding gedaan dat kosten voor opvanglocaties volledig door het Rijk worden 

vergoed (binnen normale proporties). Wij zullen er voor zorgen dat beschikbare informatie hierover 

zo snel mogelijk bij u komt. 

- Gezondheidszorg: GGD Groningen is nauw betrokken bij het vluchtelingenvraagstuk. Zowel aan de 

voorkant bij gezondheidsinspecties op vluchtelingenlocaties als ook bij infectiepreventie en 

jeugdgezondheidszorg.  

- Via de gemeenten wordt middels maatschappelijk werk mentale ondersteuning geboden aan 

Oekraïense vluchtelingen.  

Tot slot 

Gemeenten, Veiligheidsregio Groningen en inwoners van de regio doen er alles aan om goede opvang voor 

vluchtelingen te realiseren. Hierbij zien we op veel terreinen samenwerking wordt gezocht. Dat is mooi want 

alleen samen kunnen we deze klus klaren. 

Met vriendelijke groet, 

De burgemeesters van de provincie Groningen, 

Henk Jan Bolding 
Adriaan Hoogendoorn 
Jaap Kuin 
Berry Link 
Koen Schuiling 
Cora-Yfke Sikkema 
Ard van der Tuuk 
Klaas Sloots 
Jaap Velema 
Ben Visser 


