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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Uw vragen aan het college 3467752  15 september 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Naar aanleiding van uw schrijven geven wij hieronder antwoord op uw vragen. 
 
1. We hebben kunnen lezen in de media dat Oekraïners de mogelijkheid krijgen om voor 

vakantie en familiebezoek terug kunnen gaan naar Oekraïne. Dit heeft geen consequenties 
voor hun status. Is het college het met PVV Hengelo eens dat het onbegrijpelijk is dat 
mensen op vakantie en familiebezoek gaan in oorlogsgebied? 

 
Alhoewel de woon- en leefsituatie in de gemeente van herkomst voor vluchtelingen uit Oekraïne nog 
altijd onveilig en onzeker kunnen zijn, kan het nodig zijn om tijdelijk terug te keren om bijvoorbeeld 
zieke familieleden bij te staan of te begeleiden bij het verlaten van Oekraïne. Vluchtelingen hebben 
Oekraïne niet voor niets verlaten. Het college vindt het schrijnend en verdrietig wanneer de situatie het 
noodzakelijk maakt om tijdelijk terug te keren. En vanuit het oogpunt van (tijdelijk) familiehereniging en 
de zorg voor achterblijvers evengoed begrijpelijk.  
 

Gebeurt het ook in onze gemeente dat Oekraïners op en neer mogen reizen tussen Hengelo 
en Oekraïne? 

 
Ook enkele vluchtelingen die in Hengelo zijn opgevangen zijn teruggekeerd vanwege 
familieomstandigheden. Voorafgaand aan vertrek worden afspraken gemaakt over de duur van het 
bezoek aan Oekraïne, en gedurende het vertrek wordt contact onderhouden wanneer een situatie 
wijzigt. Met hen is bovendien vooraf het risico besproken dat zij, eenmaal in Oekraïne, niet meer terug 
kunnen keren naar Nederland of Oekraïne niet meer kunnen verlaten.  
 

Zo ja, waarom wordt dit toegestaan? 
 
Omdat de vluchtelingen vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen. En de regeling die de 
gemeente toepast is ook in lijn met het rijksbeleid.  
 
2. Oekraïners en andere vluchtelingen die overlast veroorzaken aan de Hazenweg, worden op 

straat gezet. Is het college op de hoogte waar deze mensen naar toe gaan? Of creëren we 
op deze manier een crimineel circuit waar we geen grip op hebben? 

 
Bewoners die op straat worden gezet hebben bij herhaling overlast veroorzaakt of de regels 
overtreden. De verantwoordelijkheid van de locatieleiding is een leefbare en veilige woonomgeving te 
bieden aan bewoners, en een evenzogoed veilig werkklimaat voor vrijwilligers en werknemers. 
Overgaan tot uitzetting gebeurt vanuit die verantwoordelijkheid, die stopt bij de poort. In de meeste 
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gevallen is bekend waar bewoners naartoe zijn gegaan, maar in enkele situaties niet. In alle gevallen 
wordt de politie geïnformeerd.  
 
3. Is het college het met PVV Hengelo eens dat het beter is om overlast gevende 

Oekraïners het BSN‐nummer af te nemen en ze terug te sturen naar land van herkomst? 
 
Bij overlast wordt de hierboven bij 2 beschreven werkwijze gehanteerd. 
 
4. Hoeveel Oekraïners verblijven in onze gemeente? Hoeveel waren dit er bij aanvang, 
hoeveel zijn het er nu en hoeveel van deze mensen zijn reeds teruggekeerd naar huis? 
Hoeveel zijn er vertrokken naar een ander (Europees) land? 
 
Op het moment van de beantwoording van deze vragen waren er in de locaties Nijverheid en 
Hazenweg in totaal 428 vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal bewoners is hard gegroeid sinds medio 
maart de woningen beschikbaar kwamen en sinds eind april de Hazenweg gereed was voor 
bewoning.  Sommige vluchtelingen hebben ervoor gekozen door te reizen naar andere gemeenten of 
landen, enkelen keerden terug.  
 
5. Hoeveel vluchtelingen zijn er mee gevlucht uit Oekraïne, die geen Oekraïens paspoort 
hebben, maar ten tijde van de oorlog in Oekraïne verbleven/ studeerden en in 
Hengelo worden opgevangen? 
 
Van het totaal van 428 vluchtelingen uit Oekraïne hebben 332 vluchtelingen de Oekraïense 
nationaliteit. 96 Vluchtelingen zijn zogenaamde derdelanders, die een permanente of tijdelijke 
verblijfsvergunning hadden voor Oekraïne vanwege opleiding of werk, gehuwd zijn met een 
Oekraïense partner of in Oekraïne al een vluchtelingenstatus hadden. Het gaat om personen uit 25 
verschillende landen. 
 
6.  Kan het college ons informeren over de kosten per Oekraïner per maand? Worden 
alle kosten gedekt door de vergoeding die de gemeente van het rijk krijgt voor de 
opvang? Wordt hier door gemeenten extra aan verdiend? En zo ja, hoeveel per 
persoon of is dit kostenneutraal? 
 
De kosten per Oekraïner per maand zijn op dit moment niet goed te berekenen. De afgelopen 
maanden zijn het aantal opgevangen Oekraïense vluchtelingen gestaagd gestegen. Hierdoor kunnen 
de totale kosten niet gedeeld worden door het aantal opgevangen Oekraïense vluchtelingen die er 
vandaag de dag zitten. Wel kan er een indicatie gegeven worden van de tot nu toe gemaakte kosten. 
Vandaag de dag (25-08-2022) heeft de gemeente Hengelo, over een tijdsperiode van 5 maanden, 
€3.200.000 uitgegeven aan de noodopvang vluchtelingen Oekraïne. Deze kosten worden volledig 
gedekt door de vergoeding vanuit het rijk. Met de huidige vergoeding en aparte regelingen gaan we uit 
van een kostenneutrale situatie. Dit kan in de toekomst, door aanpassingen in de diverse regelingen 
vanuit het rijk, veranderen. Uitgangspositie van het Rijk blijft dat gemaakte kosten 1 op 1 vergoed 
moeten worden.  
 
7.  Wat vindt het college van de dwang die Den Haag gemeenten oplegt om meer 
‘vluchtelingen’, anders dan Oekraïners, op te vangen terwijl wij hier geen plek meer 
hebben? 
 
Het college is van mening dat Hengelo `proportioneel en op een verantwoorde wijze` moet bijdragen 
aan de opvang van vluchtelingen. En dat we dit op dit moment ook moeten doen. Tegelijk kunnen er 
zich situaties voordoen waarbij het (tijdelijk) nodig kan zijn om iets extra`s te doen. Zo zijn onlangs 30 
asielzoekers opgevangen aan de Hazenweg omdat de opvang voor Oekraïners nog ruimte bood. 
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8.  Zijn de burgermeesters van Twente met elkaar in overleg hoe ze op de dwang van Den 
haag willen gaan reageren? 
 
Er is regelmatig overleg tussen de burgemeesters van Twente, o.a. via de Veiligheidsregio. 
 
9.  Heeft de gemeente Hengelo eventueel een pand in gedachten om geschikt te maken 
voor opvang? Zo ja, waar en welk pand? 
 
Nee. 
 
10.  Hebben Oekraïense vluchtelingen, die zelf voldoende financiële middelen hebben of 
op afstand in Nederland nog werken voor hun bedrijf en salaris ontvangen, ook recht 
op opvang en leefgeld? 
 
Vluchtelingen hebben recht op opvang zolang ze vallen onder de Tijdelijke Regeling Ontheemden, en 
op leefgeld zolang ze hier verblijven en niet werken. Vanaf het moment dat ze werk hebben, vervalt 
het recht op leefgeld. 
 
11.  Hoeveel statushouders zou Hengelo dit jaar en komend jaar moeten huisvesten? 
Hoeveel sociale woningen zijn dit? Zijn hier voldoende woningen voorhanden? Gaat 
dit wederom ten koste van onze eigen inwoners? 
 
De opgave voor Hengelo voor het kalenderjaar 2022 is (108 plus de achterstand van 30 uit 2021) 
totaal 138. Voor 2023 is de opgave nog niet bekend. We krijgen van de provincie per half jaar de 
opgave. De wettelijke taakstelling is proportioneel dus gerelateerd aan het inwonertal   Met Welbions 
zijn afspraken gemaakt over het jaarlijks huisvesten van 50 statushouders. Het college vindt net als bij 
de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers dat Hengelo `proportioneel en op 
verantwoorde wijze` een bijdrage heeft te leveren, ook m.b.t. de huisvesting van statushouders.  
 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


