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Geachte leden van de raad, 

 

Opgave huisvesting Oekraïense vluchtelingen en statushouders 

Als gemeente staan we aan de lat voor heel veel opgaven. Op 24 februari 2022 viel 

Rusland Oekraïne binnen en zijn miljoenen mensen het land ontvlucht. Een deel van hen 

is vanaf eind februari 2022 naar Nederland gekomen. Het Rijk heeft gemeenten in 

Nederland gevraagd te zorgen voor in ieder geval 50.000 opvangplekken en daarna nog 

eens 25.000 extra opvangplekken. In juli 2022 liet de staatssecretaris van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten dat de 100% bezetting van 

opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen snel dichterbij komt. En de instroom van 

Oekraïense vluchtelingen houdt aan.  

 

Vanaf het voorjaar zien we het ook compleet misgaan in de asielzoekerscentra (AZC’s). 

Ter Apel kampt met grote drukte en te weinig plekken. Gevolg: asielzoekers in tenten, 

noodopvanglocaties en asielzoekers die slapen op banken en grasvelden. Een 

onwenselijke situatie, veroorzaakt door bezuinigingen in het verleden, een verhoogde 

toestroom van asielzoekers en krapte op de woningmarkt.  

 

Vrijwel alle gemeenten hebben door de krapte op de woningmarkt moeite met het 

huisvesten van statushouders in hun gemeente. Statushouders zijn vluchtelingen die hier 

mogen blijven. Twee keer per jaar krijgen gemeenten een huisvestingstaakstelling voor 

statushouders opgelegd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Waalwijk behaalt 

al jaren haar taakstelling en heeft zelfs de afgelopen drie jaar een voorsprong gehad. 

Maar de gemeenten, en wij dus ook, hebben in juli 2022 van de staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid de opdracht gekregen om statushouders versneld te huisvesten. 

Het liefst vóór 29 augustus, maar uiterlijk 1 oktober 2022. Alle gemeenten in de 

Veiligheidsregio Midden West Brabant (VRMWB) hebben hierin een opgave.  

 

In onze regio is op korte termijn behoefte aan opvangplekken voor Oekraïense 

vluchtelingen. Op dit moment zijn alle gerealiseerde plekken in de VRMWB bezet. 

Daarnaast is er behoefte aan een voorziening, waarin de statushouders die toegewezen 

zijn aan een gemeente en waarbij die desbetreffende gemeente zorg moeten dragen 

voor huisvesting, kunnen wachten op hun definitieve huisvesting in hun toegewezen 



 

 

 

 

gemeente. Op deze manier kunnen we voldoen aan de opdracht om statushouders 

versneld te huisvesten.  

 

Voorziening in gemeente Waalwijk 

In onze gemeente doet zich nu de mogelijkheid voor om grootschalige opvang voor 

Oekraïense vluchtelingen en statushouders te realiseren voor de periode van 1 jaar. Het 

hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle staat nu leeg. De eigenaar is 

bereid om het hotel beschikbaar te stellen voor de huisvesting van Oekraïense 

vluchtelingen en statushouders. Wij hebben besloten deze voorziening te realiseren 

vanaf 12 september 2022.  

 

Met deze voorziening dragen we bij aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Hiermee leveren we als gemeente Waalwijk een substantiële bijdrage aan de regionale 

opgave om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ook dragen we bij aan het verlichten 

van de asielketen, door de aan de gemeenten gekoppelde statushouders versneld naar 

onze regio te halen. We bieden deze statushouders alvast een perspectief in de regio 

waar zij uiteindelijk gehuisvest worden. De gemeente Heusden heeft aan ons gevraagd 

of zij ook gebruik mogen maken van deze voorziening, ondanks het feit dat zij geen deel 

uitmaken van onze Veiligheidsregio. Door Oekraïense vluchtelingen in een hotelgebouw 

op te vangen en alleen de al aan Waalwijk gekoppelde statushouders uiteindelijk 

permanent te huisvesten, onttrekken we geen woningen aan onze eigen woningvoorraad. 

 

Voorwaarden voor realiseren van de voorziening 

Wij realiseren de voorziening voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders onder de 

volgende voorwaarden: 

 

- De duur van de voorziening is maximaal 1 jaar tot 12 september 2023.  

 

- In de voorziening worden maximaal 238 personen tegelijkertijd gehuisvest. 

 

- De doelgroepen van de voorziening zijn Oekraïense vluchtelingen en statushouders 

die voor de taakstelling al aan gemeenten uit onze VRMWB en de gemeente Heusden 

gekoppeld zijn. We streven ernaar zo min mogelijk kinderen in de voorziening te 

huisvesten. 

 

- We maken afspraken met gemeenten in de regio over de definitieve huisvesting, 

integratie/inburgering, medische kosten en duur van het verblijf van de 

statushouders in de voorziening. 

 

- De Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest op basis van de Bekostigingsregeling 

Opvang Ontheemden Oekraïne.  

 

- De statushouders worden gehuisvest op basis van de Hotel- en Accommodatie 

Regeling (HAR). 

 

- Het Rijk vergoedt alle kosten berekend in de business case gedurende de looptijd van 

de voorziening. 

 

Financiële dekking door ministerie 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 3 augustus 2022 schriftelijk aangegeven 

dat zij akkoord is met onze businesscase. Dit betekent dat we zeker zijn van €100,- per 

opvangplek (normbedrag) voor Oekraïense vluchtelingen gedurende de looptijd van de 

voorziening. Voor de statushouders kunnen we gebruik maken van de HAR. 

 

 



 

 

 

 

Informatie aan samenwerkingspartners en inwoners 

De komende weken maken we de voorziening klaar voor de huisvesting van deze 

mensen. Ook informeren en betrekken we onze partners, voor zover we dat nog niet 

gedaan hebben. Voor inwoners en ondernemers organiseren we een inloopavond. Op 

deze avond geven wij antwoord op vragen over de voorziening en kunnen mensen zich 

opgeven als vrijwilliger.  

 

Ook bekijken we hoe we onze inwoners actief kunnen blijven betrekken gedurende de 

looptijd van deze voorziening. Zoals gezegd nemen we als gemeente onze 

verantwoordelijkheid in deze landelijke crisis. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 
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