
                                                                                              

 
Memo 
 
Aan: Gemeenteraad  

Cc:  

Van: Burgemeester Otwin van Dijk 

Datum: 17 oktober 2022 

Kenmerk:  

Onderwerp: Opvang Oekraïners in Oude IJsselstreek 

 
Geachte leden van de Raad, 

 

Tijdens de gecombineerde commissievergadering van 6 oktober is de commissie bij gepraat over de 

inburgering in Oude IJsselstreek. Ook is toen ingegaan op de opvang en ondersteuning van Oekraïners 

in onze gemeente. De oorlog in Oekraïne is nog steeds in volle gang. Het kabinet houdt er rekening 

mee dat opvanglocaties nodig blijven. In deze memo informeer ik u over de laatste stand van zaken. 

Ook is een bijlage toegevoegd met cijfers uit de regio, waar tijdens de commissie naar is gevraagd.    

 

School in Sinderen wordt opvanglocatie 
Sinds 1 oktober is de voormalige basisschool in Sinderen aan de gemeente overgedragen. We gaan 

deze school inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er komen verschillende 

woonruimtes in het gebouw en er worden sanitaire voorzieningen aangelegd. Er kunnen tussen de 15 

en 20 mensen verblijven. De gemeente start op korte termijn met de werkzaamheden om het gebouw 

geschikt te maken voor bewoning. We verwachten dat we begin december daarmee klaar zijn. Daarna 

zullen de Oekraïense vluchtelingen arriveren. Ook  andere zaken moeten geregeld worden, zoals 

onderwijs voor de kinderen, huisraad, inkomen of een dagbesteding. Op dit moment weten we nog niet 

hoeveel vluchtelingen er komen, en hoe lang ze blijven.  

 

Onlangs is dit besproken met Sinderens Belang. Omwonenden ontvangen maandag 17 oktober een 

brief van de gemeente. Donderdag 20 oktober organiseert de gemeente een inloop in de school voor 

omwonenden die vragen hebben.  

 

Overige opvang Oekraïense vluchtelingen in Oude IJsselstreek 
De commissie is maandag 6 oktober geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 

-  er zijn op dit moment (d.d. 17 oktober) 114 Oekraïense ontheemden opgevangen in onze gemeente 

 - 38 in de particuliere opvang  

 - 76 in de gemeentelijke opvanglocaties  

- er zijn nu 2 gemeentelijke opvanglocaties: De Drie Linden en de Dr. Van Hengelstraat in Ulft.  

- er verblijven 23 kinderen (< 18 jaar); zij gaan naar een basisschool in de buurt of de Internationale 

Schakel Klas (ISK) in Doetinchem.  

-  Sociaal Werk Oude IJsselstreek organiseert een wekelijks inloopuur voor alle Oekraïners 

- veel Oekraïners zijn aan het werk; de begeleiding wordt gedaan door Stoer  

- er worden diverse taallessen gegeven: taalhuis, vrijwilligers en het Graafschap college is vorige week 

gestart met het geven van taallessen 

 

Cijfers opvang vluchtelingen binnen de Veiligheidsregio 
Tijdens de commissievergadering is gevraagd naar de cijfers over de opvang van vluchtelingen binnen 

de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). In de bijlage vindt u een overzicht van de 

VNOG (d.d. 14 oktober 2022).  


