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Collegebesluit 

Het college van burgemeester en wethouders stemt ermee in de gemeenteraad middels actieve 
informatie op de hoogte te brengen van de actuele stand van zaken opvang en huisvesting van 
vluchtelingen en specifiek de uitbreiding van de opvang van Oekraïense vluchtelingen met een 
vijfde locatie in onze gemeente. 
 

Toelichting/achtergrond 

Súdwest-Fryslân is grutsk en tichtby voor al haar inwoners. Dat geldt ook voor de inwoners die 
gevlucht zijn uit hun land van herkomst omdat het daar niet veilig is. Súdwest-Fryslân streeft ernaar 
vluchtelingen op te vangen met een sociaal en gastvrij hart, zodat zij zich in onze gemeente niet 
alleen veilig en vrij voelen, maar ook deel gaan uitmaken van onze mienskip. 
 
Staatssecretaris Van der Burg, het COA en Nidos roepen op tot extra inzet van gemeenten en 
corporaties om vluchtelingen en amv’s (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) – al dan niet 
tijdelijk – op te vangen. Er is doorstroming nodig om de schrijnende situatie in Ter Apel op te 
lossen. Tenslotte duurt de oorlog in Oekraïne voort en zoekt een aanhoudende stroom vluchtelingen 
een veilige plek.  
 
Met de taakstellingen zien Rijksoverheid en provincies toe op de huisvesting van statushouders en 
Oekraïense ontheemden. Naast de taakstelling zijn voor de tweede helft van 2022 landelijk (VNG, 
COA en ministerie) additionele bestuurlijke afspraken gemaakt ten behoeve van het ontlasten van 
de AZC’s en daarmee Ter Apel en om vooruit te werken op een forse taakstelling in 2023. 
 
Het zijn enorme opgaven waarin wij als gemeente moeten en willen bijdragen. Onze bijdrage is: 

- Urgent: voor het halen van de taakstelling van 2022; 
- Vooruitlopend: op de toenemende vraag naar opvang in 2023; 
- Structureel: in het bieden van bestendige en gedragen opvang en huisvesting in de jaren 

erna; 
- In balans: met de, eveneens dringende, huisvestingsbehoefte van spoedzoekers, starters op 

de woningmarkt, arbeidsmigranten en daklozen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Per medio oktober werkt het college met extra ambtelijke capaciteit aan de integrale aanpak van 
de vluchtelingenopgave. Er wordt invulling gegeven aan beleid en uitvoering van bovenstaande 
gemeentelijke bijdrage. Op korte termijn betekent dit dat we als gemeente, voor het behalen van 
de taakstelling en de additionele afspraken, werken aan alternatieve oplossingen om statushouders 
en Oekraïense ontheemden te huisvesten. Huisvesting via de reguliere afspraken met corporaties is 
voor de huisvesting van statushouders niet meer afdoende. Andere middelen zijn noodzakelijk en 
worden met spoed onderzocht.  
 
Gemeente Súdwest-Fryslân loopt op schema of vooruit op de taakstelling. De taakstelling voor de 
huisvesting van 414 Oekraïense ontheemden is voor dit jaar reeds behaald (416 gehuisvest). De 
taakstelling voor de huisvesting van 120 statushouders (in 2022) loopt tot op heden op schema  
(106 gehuisvest) en zal naar verwachting worden gehaald, zeker als met alternatieve huisvesting 
eveneens wordt ingezet op de inspanningsverplichting op de additionele bestuurlijke afspraken  
(nog eens 34 te huisvesten statushouders). De taakstelling voor de huisvesting van statushouders 
bedraagt voor de eerste helft van 2023 109 personen. 
 
Over de stappen die we nemen op korte en langere termijn zullen we uw raad binnenkort 
informeren.  
 
Uitbreiding opvang Oekraïense vluchtelingen met 5e locatie 
 
Via de voorzitters van de Veiligheidsregio’s verzoekt het kabinet de gemeenten om locaties voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen uit te breiden en te beheren. De opdracht behelst het 
organiseren van 2.000 opvangplaatsen per veiligheidsregio (resultaatverplichting). Per oktober 2022 
is dit uitgebreid met een inspanningsverplichting van 1.000. De opdracht om per veiligheidsregio 
3.000 opvangplekken te realiseren is nog niet gehaald. Op 2 november 2022 waren er in Friesland 
2.082 geïnventariseerde gemeentelijke opvangplaatsen. Onze gemeente heeft op dit moment een 
bezetting van 416.  
 
Omdat vluchtelingen uit Oekraïne niet de asielprocedure ingaan, hebben gemeenten een 
belangrijke rol in het organiseren van de opvang. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân zijn vier 
gemeentelijke opvanglocaties in Sneek, IJlst, Koudum en Workum die op dit moment volledig bezet 
zijn. Ook zijn er duurzame particuliere opvanglocaties in onder meer Gaastmeer, Hindelopen en 
Heeg. 
 
Er komt nog dagelijks een stroom van Oekraïense vluchtelingen Nederland binnen. Om aan de 
toenemende vraag voor opvangplekken van Oekraïense vluchtelingen te kunnen voldoen, heeft het 
college van burgemeester en wethouders besloten vakantiepark It Soal in Workum toe te voegen aan 
de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen per januari 2023.  
 
Vooronderzoek heeft uitgewezen dat deze locatie goed en snel kan worden ingezet voor opvang van 
vluchtelingen. Door een renovatie op het recreatiepark kan een deel ervan worden ingezet als een 
gemeentelijke opvanglocatie voor 120 Oekraïense vluchtelingen. Op het park worden 31 chalets van 
verschillende groottes in gebruik genomen voor bewoning, kantoor en beveiliging. De kosten voor 
deze opvang worden gedekt uit de integrale rijksvergoeding. 
 
De Workumer huisartsen zijn persoonlijk ingelicht, zodat deze aan de voorkant worden 
meegenomen in de ontwikkelingen en ze zich, in samenspraak met de gemeente, kunnen voor-
bereiden op een toenemende zorgvraag. Ook het onderwijs is op de hoogte gebracht van de 
uitbreiding en kan zo voorbereidingen treffen op de toename van het aantal leerlingen. De 
bewoners van Workum worden per brief over de opvang geïnformeerd en de pers zal middels een 
gemeentelijk persbericht op de hoogte worden gebracht. De ervaringen met opvang zijn in Workum 
zeer positief bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Hotel De Wymerts. 

Bijlage(n) 

n.v.t. 
 


