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Geachte leden van de raad, 

Met een brief, gedateerd 25 april 2022, hebben wij u als raad geïnformeerd over de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen in Midden-Groningen. Als vervolg hierop brengen wij u met deze brief op 
de hoogte van de actuele stand van zaken en de laatste ontwikkelingen. Daarnaast informeren wij 
u dat per 6 juli de opvanglocatie in Muntendam daadwerkelijk ingezet gaat worden. Ook lichten wij 
de overeenkomst toe die tussen het hotel Zuidbroek, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA), de Veiligheidsregio Groningen en de gemeente Midden-Groningen is gesloten voor de 
crisisnoodopvang van reguliere asielzoekers in de Eurohal. 

Gastgezinnen
In Midden-Groningen zijn 59 gastgezinnen actief die in totaal ruim 163 vluchtelingen opvangen. Dit 
aantal blijft vrij stabiel. Na de informatieavond voor gastgezinnen op 19 april is er regelmatig 
contact met de gezinnen vanuit de gemeente om waar nodig ondersteuning te bieden. Het beeld 
bestaat dat er in nabije toekomst mogelijk gezinnen zullen stoppen met opvang bieden om vooral 
sociale redenen. De gemeente bemiddelt waar nodig bij het vinden van een passende oplossing. 

Hulp uit de samenleving
Zowel voor de gastgezinnen als voor de gemeentelijke opvanglocaties geldt dat er nog steeds 
sprake is van een grote betrokkenheid uit de samenleving. Vele vrijwilligers bieden hulp aan in 
persoon of met goederen/spullen. Er zijn actieve contacten met de lokale bewoners en 
bewonersorganisaties.

Gemeentelijke opvanglocaties

Hoogezand
De opvanglocatie aan de Astronautenlaan in Hoogezand wordt op dit moment bewoond door 48 
vluchtelingen: uitsluitend vrouwen en kinderen. Er zijn meer bedden aanwezig, maar met name de 
douche- en keukenfaciliteiten zijn op dit moment beperkt. Hier wordt aan gewerkt. Op korte 
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termijn vindt bijvoorbeeld de uitbreiding van de keuken plaats. Tot deze capaciteit is opgeschaald, 
geldt er een opnamestop. 

De sfeer is gemoedelijk: de bewoners kunnen goed met elkaar over weg en ze zijn er voor elkaar. 
Van de 48 bewoners zijn er tien volwassenen en een tiener aan het werk, de overige tieners gaan 
naar de Internationale Schakel Klas (ISK) en een deel van de jongste kinderen gaat naar de 
Taalschool. 

Slochteren
Er zijn feitelijk 120 bedden aanwezig, maar door de groepen en gezinssamenstellingen zijn er 105 
bedden beschikbaar. Er verblijven 100 bewoners in Slochteren. De locatie is daarmee zo goed als 
maximaal bezet. In Slochteren worden alleenstaande mannen en gezinnen met kinderen 
opgevangen. De opvangmedewerkers sturen erop dat vluchtelingen zo veel mogelijk zelf 
activiteiten verrichten: alleen of in combinatie met anderen of met een hele groep. Deze aanpak 
werkt. Er is bijvoorbeeld een coördinator voor het bedden verschonen en voor het fietsenbeheer. 
Er zijn 2 vluchtelingen bij schoonmaakbedrijf CSU in dienst getreden voor de weekendschoonmaak 
op de 3 gemeentelijke locaties en er komt een werkgroep voor de barbecue. Alle kinderen onder de 
18 jaar gaan naar school. In de zomervakantie worden ouder-kind coaches ingezet om via een 
uitgekiend programma voor alle jongeren buiten- en binnen-activiteiten te organiseren.

Muntendam
De locatie is klaar voor ingebruikname. Gelet op de bezettingsgraad in Hoogezand en Slochteren en 
in afstemming met de Veiligheidsregio Groningen nemen we Muntendam vanaf woensdag 6 juli ook 
daadwerkelijk in gebruik. Er zijn verdeeld over drie etages 99 bedden, douches en 3 volledig 
ingerichte keukens beschikbaar.

Werk
BWRI is verantwoordelijk voor de verstrekking van het leefgeld en de ondersteuning bij het vinden 
van werk. Op dit moment zijn er 239 personen die gebruik maken van de Leefgeldregeling. Dit zijn 
alle volwassenen en minderjarige kinderen bij elkaar opgeteld die in de opvanglocaties verblijven 
en in de gastgezinnen. De cijfers zijn niet gelijk aan het aantal geregistreerde Oekraïense 
vluchtelingen omdat de Oekraïense vluchtelingen die betaald aan het werk zijn geen recht meer 
hebben op het leefgeld.   

Zowel bij de verstrekking van het leefgeld als bij bemiddeling naar werk loopt BWRI tegen het 
probleem aan dat een deel van de Oekraïense vluchtelingen geen bankrekening kan openen. Dit is 
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een landelijk probleem. 

BWRI heeft het proces rond de arbeidsbemiddeling gestroomlijnd in samenwerking met de 
opvanglocaties. Dit betekent dat de werkcoach en de werkgeversaccountant van BWRI eens in de 14 
dagen naar de opvanglocaties gaan. De medewerkers van de opvanglocaties zorgen ervoor dat de 
administratie geregeld is. Groepsgewijze plaatsing waarbij in elk geval 1 persoon Engels spreekt 
werkt het beste. De taal en het vervoer blijven aandachtspunten. BWRI heeft tot nu toe ongeveer 
35 mensen bemiddeld naar werk.

Contactplein
Inmiddels zijn er 321 inschrijvingen vanuit Oekraïne verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Deze werkzaamheden vragen veel van de medewerkers van het Contactplein en tegelijkertijd geeft 
het druk op de reguliere dienstverlening qua burgerzaken van de gemeente. Door onder andere 
veel flexibiliteit van de medewerkers, tijdelijke inhuur en strakke planning verloopt de uitvoering 
van werkzaamheden nog steeds naar wens. Ondanks deze situatie is ook de reguliere 
dienstverlening op het gebied van burgerlijke stand/burgerzaken op orde.  

Financiën
Sinds de start van de opvang van vluchtelingen uit Oekraine zijn en worden er kosten gemaakt ten 
behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvanglocaties. Ook worden er kosten gemaakt 
voor verstrekkingen (leefgeld etc.) aan vluchtelingen in de Gemeentelijke Opvang Oekraine (GOO) 
en de Particuliere Opvang Oekraine (POO).

Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten een normbedrag van 100 euro per dag per 
gerealiseerde opvangplek. Dit normbedrag wordt indien nodig achteraf opwaarts bijgesteld op basis 
van een monitoronderzoek. Het uitgangspunt is dat alle kosten worden vergoed.

Er wordt binnenkort een voorschot aangevraagd van 100% voor het aantal te verwachten 
opvangplekken. Verantwoording wordt afgelegd op basis van de werkelijk gemaakte kosten bij de 
jaarrekening 2022.

Overeenkomst gebruik Eurohal
Naast de opvang van Oekraïense vluchtelingen biedt Midden-Groningen ook ondersteuning aan het 
vraagstuk crisisnoodopvang van asielzoekers in het algemeen, als gevolg van de voortdurende 
situatie bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel. De Veiligheidsregio Groningen coördineert de 
crisisnoodopvang in onze provincie en bij toerbeurt neemt ook Midden-Groningen 
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verantwoordelijkheid voor de crisisnoodopvang. Tot nu toe heeft de burgemeester enkele malen op 
incidentele basis ingestemd met het opvangen van 100 asielzoekers van 21.00 uur tot 10.00 uur de 
volgende ochtend in de Eurohal in Zuidbroek om te voorkomen dat asielzoekers geen menswaardige 
slaapplaats hebben. Aanvullend zijn de voorwaarden gesteld dat er de hele nacht beveiliging en 
een locatiemanager van het COA aanwezig dienen te zijn. 

Nu het is gebleken dat er toch met regelmaat een beroep op deze locatie wordt gedaan heeft het 
college van burgemeester en wethouders ingestemd met een overeenkomst tussen gemeente, COA, 
Veiligheidsregio Groningen en het Van der Valk hotel. Het college heeft aangedrongen op een 
overeenkomst om duidelijkheid te kunnen bieden aan de gemeenteraad en de inwoners van 
Zuidbroek.

In deze overeenkomst is bepaald dat het is toegestaan om maximaal 2 keer per week 100 
asielzoekers in de Eurohal te laten verblijven tussen 21.00 uur en 9.00 uur de volgende ochtend. 
Ook in deze situatie is de permanente aanwezigheid van beveiliging en een locatiemanager van het 
COA vereist. Onder deze voorwaarden is het per nacht vragen van toestemming van de 
burgemeester niet meer noodzakelijk, wel dient er een melding te worden gedaan.

Tot slot
Het opvangen van de vluchtelingen in onze gemeente vraagt aanhoudend veel van de 
gemeentelijke organisatie. In een periode na corona en de druk die daardoor op de organisatie is 
ontstaan, is het een behoorlijke opgave om in zo’n korte tijd de opvanglocaties op te zetten en 
vervolgens te beheren. Medewerkers zijn sinds eind februari vrijgemaakt van werkzaamheden om 
per direct datgene te doen wat nodig is om de vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente op te 
vangen. 

Dit heeft ook impact op de voortgang van de reguliere werkzaamheden. Hoewel er op dit moment 
geen sprake is van acute knelpunten, blijft de omvang van het werk en de belastbaarheid van 
organisatie en medewerkers een punt van zorg en aandacht. Het Oekraine-team coördineert 
organisatiebreed alle taken en werkzaamheden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris


