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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen over 
sociale onrust agv plaatsing 

vluchtelingen in Ad Hoc woningen 

3411837  17 mei 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 

Op 15 april 2022 heeft u vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen in de woningen van 

Welbions aan de Mariastraat e.o.. Hieronder treft u de antwoorden van het college hierover: 
 

1. Op welke wijze gaat de burgemeester bovengenoemde bepalingen uit de Wvb 
eventueel toepassen?  

Het toepassen van de genoemde bepalingen de de Wvb is in relatie tot de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraine in Hengelo nu niet aan de orde. De door Welbions beschikbaar gestelde 

woningen in de Mariastraat e.o. en het door de eigenaar beschikbaar gestelde kantoorpand aan de 
Hazenweg 121 bieden ruimschoots voldoende mogelijkheden om de verwachte stroom 

vluchtelingen op te vangen.   
 

2. Welke gebouwen en/of panden heeft de burgemeester op het oog als extra 
noodopvang bij overloop?  

Er zijn geen andere panden in beeld als opvangplek. 
 

3. Kan de burgemeester garanderen dat er vanaf nu, nooit en te nimmer inwoners van de 
gemeente Hengelo gevorderd worden om een woning te verlaten welke zij rechtmatig 

bewonen, huren en/of bezitten om zodoende plaats te maken voor de opvang van 
vluchtelingen?  

De burgemeester kan niet uitsluiten dat de mogelijkheden die staan opgenomen in de Wvb ooit, in 
uitzonderlijke situaties, worden gebruikt. Zoals gezegd geldt voor Hengelo dat dit in de huidige 

situatie niet aan de orde is. 
 

4. Zal de burgemeester de komst en opvang van extra vluchtelingen naar de gemeente 
Hengelo ook stoppen indien de maximale capaciteit bereikt is? Of zal de burgemeester 

dan gebruik gaan maken van dwingende bepalingen welke hierboven genoemd zijn?  
Hengelo draagt altijd op een redelijke en proportionele wijze bij aan de opgaven die landelijk en 

regionaal spelen bij de opvang van vluchtelingen.  
 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3411837  

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 

5. In hoeverre is de opvang van deze grote groep vluchtelingen een belasting voor de 
gemeentelijke financiële kas?  

Het rijk heeft aangegeven alle kosten die nu gemoeid zijn met de lokale opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne te vergoeden. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


