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Aantal Oekraïense vluchtelingen in Dalfsen relatief hoog 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert met enige regelmaat over het aantal 
ingeschreven Oekraïners bij een gemeente. Per 1.000 inwoners zijn gemiddeld 3,6 
Oekraïners in Nederland geregistreerd. Samen met Ommen en Staphorst scoort Dalfsen 
hoog in deze statistiek. We komen uit op 8,5 Oekraïners per 1.000 inwoners. Dit gegeven is 
in belangrijke mate het gevolg van de vele vluchtelingen in de particuliere opvang. 
Momenteel hebben we ca 50 gastgezinnen binnen onze gemeente die Oekraïners 
opvangen. Het aantal personen in de particuliere opvang bedraagt ca 180. De CBS-cijfers 
zijn te raadplegen op:  https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/21/ingeschreven-bij-een-
nederlandse-gemeente-uit-oekraine-tot-23-mei-2022 
 
Basisschool in Vilsteren start 

Schoolbestuur Catent organiseert vanaf afgelopen maandag het basisonderwijs voor de 
Oekraïense basisschoolkinderen in onze gemeente. De leerlingen gaan naar de tot voor kort 
leegstaande basisschool in Vilsteren, gemeente Ommen. Met de start van dit onderwijs 
nemen we afscheid van de vele vrijwilligers die weken een educatief programma voor deze 
kinderen hebben verzorgd van Het Kruispunt in Dalfsen.  
  
Werk 
Maandag is er een inloop in ons gemeentehuis geweest, waarbij circa 60 Oekraïners zich 
hebben kunnen inschrijven bij een drietal uitzendbureaus. De formulierenbrigade was 
aanwezig ter ondersteuning bij het invullen van formulieren. Deze activiteit werd mede vanuit 
ons Werkgeversservicepunt georganiseerd. Er lijken goede kansen op werk voor veel van de 
Oekraïense vluchtelingen. Vaak is de taal en, bij éénoudergezinnen, de kinderopvang een 
belemmerende factor. Gelijktijdig met deze activiteit vonden in het gemeentehuis intake 
gesprekken plaats voor de Internationale SchakelKlas (ISK) met jongeren in de leeftijd van 
13 tot 18 jaar. 
 
N.a.v. Bestuurlijk afstemmingsoverleg (25 mei 2022): 
De asielketen zit op slot. Niet voor het eerst moest het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA) op de dag van het bestuurlijk afstemmingsoverleg ’s middags nog op zoek naar 
tientallen opvangplekken voor de nacht om Ter Apel te ontlasten. Deze problematiek vraagt, 
naast de opvang van Oekraïners, veel bestuurlijke aandacht in de diverse overleggen. 
 
Veiligheidsberaad 
Maandag 23 mei kwamen de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Utrecht bij elkaar in 
aanwezigheid van staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg. In dit landelijk 
Veiligheidsberaad is het volgende besproken: 
 
De reguliere asielopvang zit overvol en ook de doorstroming van statushouders blijft een 
probleem. Dit leidt steeds weer tot belrondes welke gemeente of regio nog een plekje heeft. 
De ontstane situatie is om meerdere redenen ongewenst, niet in de laatste plaats omdat het 
tot schrijnende situaties voor asielzoekers leidt. 
 
We moeten wat deze problematiek betreft uit de (ad hoc) crisisstand en daar de komende 
weken meer rust in brengen. Dat kan door per veiligheidsregio 150 extra opvangplekken 
voor asielzoekers te creëren. Het gaat om crisisnoodopvangplekken die op het moment dat 
het nodig is, binnen 24 uur beschikbaar zijn. Daarvoor kunnen lege kantoren, evenementen- 
of sporthallen geschikt worden gemaakt. Het is een oplossing bedoeld voor een periode van 
twee à drie weken. Veiligheidsregio IJsselland wil hier samen met de elf gemeenten aan 
bijdragen. 
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Ook de middellange en lange termijn mag niet uit het oog worden verloren. We willen toe 
naar structurele oplossingen, zoals extra aanmeldcentra verspreid over het land en grotere 
opvanglocaties. Een belangrijk deel van de oplossing is reguliere huisvesting van 
statushouders die nu nog in de asielopvang zitten. 
 
Bestuurlijk afstemmingsoverleg 
In het bestuurlijk overleg is uitgesproken mee te willen werken aan het gezamenlijk 
realiseren van de gevraagde 150 extra crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers in onze 
regio. Er zijn met elkaar oplossingsrichtingen voor de korte en (middel)lange termijn verkend. 
Dit wordt uitgewerkt in een notitie ter besluitvorming in uw colleges en raden.  
 
Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA, was te gast om een situatieschets te geven van het 
asielproces, de opvangcapaciteit en de taakstelling statushouders. De zoektocht naar 
opvanglocaties speelt sinds eind 2019. Door verhoogde instroom, tragere doorstroom en 
achterblijvende uitstroom is sinds de zomer van 2021 (val van Kabul) sprake van een hoge 
bezetting: het aantal bewoners is gestegen van 26.250 naar 39.850. Er zijn sindsdien 18.000 
nieuwe opvangplekken gecreëerd; het aantal locaties is bijna verdubbeld maar er zijn ook 
weer de nodige gesloten. Intussen blijft de nieuwe instroom onverminderd hoog: tegen de 
1.000 per week (normaal per week zo’n 500 a 600). Onder de huidige bewoners bevinden 
zich 13.750 statushouders. Er zijn twee sleutels om uit de ontstane situatie te komen: het 
vinden van nieuwe locaties en het (versneld) huisvesten van statushouders. De gemeenten 
in regio IJsselland staan voor de taakstelling om in de periode tot het einde van 2022 in 
totaal ruim 600 statushouders te huisvesten.  
 
Programma Vluchtelingen 
Bij het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) zijn vandaag in totaal 50.018 
opvangplekken geregistreerd. Dat is weliswaar twee dagen later dan landelijk is afgesproken 
maar toch zeker een groot compliment waard voor de veiligheidsregio’s en alle gemeenten 
die zich hiervoor buitengewoon hebben ingespannen. Zoals het er nu uitziet, lukt het ook om 
in regio IJsselland de gevraagde 2.000 opvangplekken voor Oekraïners te realiseren. In juli 
zijn dat naar verwachting 2.400 opvangplekken. De instroom van Oekraïners lijkt af te 
vlakken maar ruimte voor onverwachte extra toestroom blijft gewenst. De aandacht 
verschuift voorzichtig van het realiseren van noodopvang naar semipermanente huisvesting. 
Er zijn in onze regio nog woonunits beschikbaar, die ook zijn in te zetten als flex-woningen. 
 
We starten samenwerking met Takecarebnb, zowel voor de opvang van statushouders als 
voor Oekraïners (via RefugeeHomeNL; dat is een samenwerking van Takecarebnb, het 
Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils die op verzoek van het 
Rijk tot stand is gebracht). Door persoonlijke en zorgvuldige matching zorgen zij voor 
duurzame opvang in gastgezinnen, met professionele ondersteuning en begeleiding. 
Opnieuw hebben burgemeesters aandacht gevraagd voor het meetellen van particuliere (en 
maatschappelijke) opvanginitiatieven die sinds het begin van de oorlog in veel gemeenten in 
onze regio zijn ontstaan. Deze kwestie is vanuit Veiligheidsregio IJsselland ook geagendeerd 
bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
 
Conform landelijk verzoek zijn we ook opvangplekken voor medische evacués aan het 
voorbereiden. 
 
Overige thema’s 
De vluchtelingenopvang is het bestuurlijke thema waar nu de meeste aandacht naar uitgaat. 
Voor de andere vijf bestuurlijke thema’s die zijn genoemd (sociaal maatschappelijke onrust, 
nucleaire dreiging, cyber/digitale verstoring, uitval nuts/vitaal en (zichtbare) militaire 
verplaatsingen), geldt op dit moment geen bijzondere dreiging. Aandachtspunt voor alle 
gemeenten is de stapeling van economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die alle 
inwoners raakt en sommige groepen in het bijzonder. 


