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Beste Adviesraad Sociaal Domein Eersel,
Hartelijk dank voor jullie brief. Jullie betrokkenheid en die van veel van onze inwoners is hartverwarmend
Laten we voorop stellen dat we binnen de gemeente Eersel alles in het werk stellen om de vluchtelingen
uit de OekraÏne te helpen. We zijn op dit moment druk bezig om de eerste (nood)opvang in de gemeente
Eersel gebruiksklaar te maken. We richten ons hierbij in eerste instantie op bad, bed, brood en medische
opvang voor deze groep vluchtelingen. Daar ligt voor de gemeente op dit moment dus de prioriteit.
Uiteraard betrekken wij daarbij de dorpsraden en de vele vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor
hulp.

lntensieve samenwerking in Vessem
We merken dat veel inwoners zelf graag een actieve bijdrage willen leveren. Dit juichen we zeker toe. Dit
is in het voordeel voor ons allemaal. ln Vessem gaan we in eerste instantie een grotere groep
vluchtelingen opvangen. De gemeente heeft de dorpsraad hier al vanaf de eerste plannen actief bij
betrokken. ln Vessem is daarom al een grote groep met actieve vrijwilligers die bijvoorbeeld helpen bij
zowel het gebruiksklaar maken van het pand tot persoonlijke begeleiding van de vluchtelingen in een
later stadium. De gemeente coórdineert de vraag en het aanbod van hulp samen met
vluchtelingenwerkgroep Eersel, de dorpsraad en de zorgcoórdinator van Vessem.

Vrijwilligers
Naast de opvang van Vessem, vangen we ook vluchtelingen op in de kern Eersel. We hebben ook hier
de omgeving betrokken bij het bieden van hulp aan deze vluchtelingen. Bij het ontbreken van een
dorpsraad in Eersel maken we hier dankbaar gebruik van ons vrijwilligersplatform Eerselvoorelkaar. Hier
brengen we vraag en aanbod van hulp bij elkaar. ln overleg met onze vrijwilligersorganisatie en
Vluchtelingenwerkgroep Eersel plaatsen we bovendien een nieuwe oproep voor vrijwilligers. lnwoners
kunnen zich via de website van de gemeente hier voor aanmelden.

Soepel omgaan met vergunningen op allerlei gebied
De Rijksoverheid heeft ook een crisisorganisatie in het leven geroepen. Er komt nu allerlei ondersteuning
op gang voor deze groep vluchtelingen. ln Eersel volgen we alle regelingen nauwlettend en geven we
hier lokaal invulling aan. De uitvoering van de leefgeldregeling is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast
heeft het college van B&W besloten om de particuliere opvang van vluchtelingen aan te merken als
mantelzorg. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor particulieren om vluchtelingen op te vangen in
bestaande woonruimte waar sommige inwoners over beschikken, zoals een B&B ruimte, een woonunit in
de tuin of een geschikte kantoorruimte. Zo proberen we soepel mee te bewegen binnen de
mogelijkheden van de wetgeving.
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Dorpsraden
Na Vessem, gaan we nu ook de andere dorpsraden betrekken. We houden ze op de hoogte bij alles wat
speelt rondom dit thema en betrekken wij ze waar mogelijk. Wij zien zeker de toegevoegde waarde van
deze samenwerking. Na de noodopvang gaan we verder kijken voor de plannen voor de langere termijn.
Natuurlijk spelen kleinschalige opvang, integratie, de ontwikkelingen van de oorlog en de persoonlijke
situaties van de vluchtelingen hierin een grote rol. Daarbij verliezen we ook de maatschappelijke thema's
niet uit het oog zoals het tekort aan woningen, economische ontwikkelingen of de opvang statushouders.
Alles is nauw met elkaar verbonden en lokaal draagvlak is hierin een belangrijke pijler waarin we de
samenwerking met de dorpsraden zeker opzoeken.

Nieuwsupdate
We kregen het verzoek om ook de adviesraad Sociaal domein bij te praten over de plannen rondom de
opvang van vluchtelingen. Naast deze brief voegen we jullie met plezier toe aan de nieuwsupdates die
we ook aan de dorpsraden gaan sturen. Zo blijven jullie actief op de hoogte. We proberen iedereen zo
goed mogelijk te betrekken, maar we kunnen helaas niet aan alle verzoeken gehoor geven. We sluiten
daarom op dit moment nog niet aan bijjullie overleg op '16 april. We vragen hiervoor alvast begrip. We
staan met elkaar voor een enorme opgaaf en hebben simpelweg maar beperkte capaciteit. We moeten
prioriteiten stellen. We nemen jullie advies zeker mee. Het is fijn om te merken dat alle partijen met elkaar
de schouders eronder willen zetten. Laten we dat vasthouden. Met elkaar kunnen we veel bereiken.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Eersel

mevrouw N.H. Geerars
Hoofd afdeling Ontwikkeling
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