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Sinds april 2022 vangt de gemeente Tynaarlo ca. 160 Oekraïense vluchtelingen op in twee GOO- 
locaties; Vakantiepark Akenveen in Tynaarlo en Camping De Eswal in Vries. Het beleid Rust, Reinheid, 
Regelmaat én Wifi, heeft geleid tot een prettige sfeer waarin mensen (tijdelijk) verblijven op deze locatie. 

Als gevolg van het voortduren van de oorlog in de Oekraïne, is de behoefte aan opvang van de 
vluchtelingen onverminderd groot. Vanuit het rijk is daarom de oproep gedaan de opvang voort te zetten 
en waar mogelijk uit te breiden.  

Het college heeft daarom besloten de huidige gemeentelijke opvanglocaties (GOO) voor langere tijd 
beschikbaar te stellen. De overeenkomst met Akenveen wordt verlengd t/m 2024, locatie De Eswal zal 
t/m 2028 beschikbaar zijn. Mocht de behoefte aan opvang voor Oekraïense vluchtelingen afnemen, dan 
wordt de inzet van de beide locaties heroverwogen. Voorwaarden hiervoor worden opgenomen in de 
overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van de accommodaties. 

De raad wordt gevraagd het budget voor 2023 beschikbaar te stellen via de Voorjaarsbrief 2023. Vanaf 
2024 wordt het budget voor de huur van de accommodaties opgenomen in de begroting. De kosten 
worden gedekt uit de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld op basis van de Regeling 
Opvang Oekraïense Ontheemden (ROOO). 

De financiële gevolgen hiervan worden in de Voorjaarsbrief aan uw raad voorgelegd. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
burgemeester en wethouders 
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