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Kennisnemen van
Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne in de gemeente Goirle.
Inleiding
In deze brief informeren wij u over stand van zaken van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Informatie
Opvang in Goirle
Op dit moment (peildatum 15 juli 2022) vangen we in de gemeente Goirle 64 vluchtelingen uit
Oekraine op. Ongeveer de helft van hen zijn kinderen van 1 tot 18 jaar. Er zijn op dit moment nog 17
plaatsen beschikbaar op een grote groepslocatie.
Er zijn nu tien locaties. Twee daarvan sluiten per 30 augustus. Voor een aantal bewoners is al een
andere plek gevonden. Voor de anderen zijn we nog in overleg met diverse partijen. Er blijven lokaal
voldoende plekken beschikbaar om te voldoen aan landelijke en regionale afspraken. De grotere
locaties blijven in elk geval tot eind 2022 beschikbaar met de mogelijkheid tot overleg over
verlenging.

Bladnummer

Datum

2

26 juli 2022

We zien ook Oekraïense vluchtelingen uitstromen naar de particuliere huursector. Zij huren zelf een
woning in of buiten onze gemeente. De gemeente bemiddelt hierin niet. Als zij in de gemeente Goirle
blijven wonen, blijven we wel betrokken bij de uitbetaling van de leefgeldregeling. Bij verhuizing
buiten de gemeente zorgen we voor warme overdracht.
Sinds 8 juli is het proces voor de ontvangst van Oekraïense vluchtelingen in de regionale
crisisnoodopvanglocatie in Breda veranderd. Het regionale matchingpunt in Breda is opgeheven en
de verdere verdeling van vluchtelingen wordt nu gecoördineerd vanuit Utrecht.
Werk en educatie
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Een groot aantal Oekraïense vluchtelingen is inmiddels aan het werk. Dat kan omdat zij een speciale
status hebben en direct mogen werken bij aankomst in Nederland. Oekraïners die gaan werken,
ontvangen geen leefgeld meer van de gemeente.
Dorpscollectief Riel organiseert Nederlandse les. Hiervoor is veel belangstelling.
De kinderen volgen onderwijs. Kinderen van 6 t/m 13 jaar gaan naar een speciale klas op één van de
basisscholen. Daar krijgen zij een speciaal programma aangeboden. Kleuters gaan naar groep 1/2 op
de dichtstbijzijnde basisschool. De oudere kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. Dit wordt in
samenwerking met de regio georganiseerd. De zomervakantie staat nu voor de deur en daarna gaat
het onderwijs gewoon verder.
Vrijwilligers
ContourdeTwern coördineert de inzet van vrijwilligers. Elk gezin heeft een primaire vrijwilliger als
eerste aanspreekpunt. Deze vrijwilliger maakt hen wegwijs in de dorpen. Verder zijn er vrijwilligers
die zorgen voor o.a. de inzameling van spullen, taalonderwijs, fietsles, aanmelding bij sportclubs en
het in contact brengen van vluchtelingen onderling.
Het contact met de vrijwilligers en de locatiehouders is goed. Samen met ContourdeTwern
organiseerden we eind juni een ontmoetingsavond. Via onze gemeentepagina bedankten we alle
inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners voor hun grote inzet. Afgelopen week stuurden
wij de locatiehouders een bedankkaartje met daarop de contactgegevens van de gemeente tijdens
de zomervakantie. De dienstverlening van het team Sociaal Oekraine loopt in de zomer
vanzelfsprekend gewoon door.
Inzet gemeente
De aandacht van de gemeente gaat op dit moment vooral uit naar de voortdurend veranderende
wet- en regelgeving rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Nieuwe en veranderende regels
vanuit Den Haag brengen veel regelwerk met zich mee. We houden verder continu aandacht voor
het risico van mensenhandel en misbruik.
De inzet voor Oekraïense vluchtelingen legt nog steeds een flink beslag op de gemeentelijke
organisatie. De situatie rechtvaardigt de keuzes die we moeten maken. Oplossingen zoeken we in
prioriteitstelling en inhuur van extra personeel. Hiervoor is financiële ruimte door de rijksmiddelen
die we krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

