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Raadsinformatiebrief Voorbereidingen opvang vluchtelingen Oekraïne

Beste mensen,

Regio Zuid-Limburg treft voorbereidingen voor opvang vluchtelingen Oekraïne
De gehele dag worden we geïnformeerd over de verschrikkelijke ontwikkelingen die
plaatsvinden in Oekraïne. De beelden zijn verontrustend, veel doden en nog veel meer
mensen die op de vlucht zijn. Alles achterlatend. Deze mensen moeten opgevangen

worden en wij zijn er van overtuigd dat ook onze gemeente deze verantwoordelijkheid
niet uit de weg gaat. Ook wij zullen de aankomende dagen alles uit de kast moeten halen
om de gevraagde medewerking te leveren. Wij gaan er voor!
Gisteravond 4 maart |. zijn de burgemeesters van de regio Zuid-Limburg bij elkaar
geweest. Onderstaand treft u onder het kopje 'Algemene, regionale achtergrond

informatie’de informatiebrief
die na afloop van deze bijeenkomst is opgesteld. Wij sturen
u die toe ter informatie. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we dit blijven herhalen.

Algemene, regionale achtergrondinformatie

Onzekerheid over aantallen vluchtelingen
De situatie is nog erg onzeker en verandert met de dag. Hierdoor is het vooralsnog lastig
om concreet aan te geven met welke aantallen vluchtelingen Nederland rekening moet
houden.

Er gaan verschillende schattingen rond over het aantal mensen dat Oekraïne zal

ontvluchten. Het uiteindelijke exacte aantal hangt in grote mate af van de duur en
intensiteit van de oorlog. De verwachting is dat een groot deel van de Oekraïense
vluchtelingen in de buurlanden rondom Oekraïne za blijven. Een deel van deze groep
reist mogelijk door naar andere Europese landen. Ook hierbij geldt dat deze groep groter
wordt naar mate de oorlog langer duurt. De looptijd van de opvang moet nader worden
bezien en hangt af van de ontwikkeling van de instroom van het aantal Oekraïense

vluchtelingen.
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Regie bij veiligheidsregio's
Om ons voor te bereiden op grote aantallen vluchtelingen is het van belang om
opvangplekken te realiseren en te exploiteren in de gemeenten. Voor Veiligheidsregio
Zuid-Limburg betekent dit dat er een vergelijkbare crisisorganisatiestructuur wordt
opgezet als tijdens de COVID-19 crisis: de regie ligt bij de veiligheidsregio vanuit een
‘dedicated crisisteam’ waarbij regionale (bestuurlijke) afstemming plaatsvindt tussen de

burgemeesters en ambtelijke organisaties van de 16 gemeenten.
Voorbereidingen vluchtelingenopvang
Concreet geeft het kabinet daarbij aan de veil heidsregio's de opdracht - samen met de
daarin liggende gemeenten — tot het volgende:
°

Bereid per veiligheidsregio plannen voor om minimaal 1.000 Oekraïense

e

vluchtelingen binnen twee weken op te vangen of zoveel sneller als mogelijk. Het
gaat hierbij om het volledig realiseren van locaties, het inrichten van locaties en de
daadwerkelijke zelfstandige exploitatie.
Bereid vervolgens per veiligheidsregio plannen voor om vervolgens 1.000 additionele
Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het gaat hierbij om het realiseren van

«
e

locaties, het inrichten van locaties en de daadwerkelijke exploitatie.
Geef binnen vijf dagen een beeld van de mogelijkheden die er per veiligheidsregio
zijn om deze grootschalige opvang van vluchtelingen te organiseren.
Pak de regie op voor het matchen van vraag en aanbod.

De focus bij het in kaart brengen van opvangmogelijkheden is met name gericht op hotels
en vakantieparken. Echter heeft het kabinet ook aangegeven dat na het weekend een
aanscherping en verdere concretisering van de opdracht volgt. Op dat moment wordt ook
meer duidelijk over de gestelde kaders.
Financiering en juridisch kader
De realisatie en exploitatie van (crísis)noodopvang vraagt veel van de veiligheidsregio's
en de daarbinnen liggende gemeenten en brengt ook kosten met zich mee. Het kabinet
zal van Rijkswege deze kosten integraal vergoeden. Over de wijze van vergoeden

worden nog nadere afspraken gemaakt. Over zowel de financiering als over het juridisch
kader volgt na het weekend meer duidelijkheid.
Er zullen ongetwijfeld nog veel vragen zijn. Onze inspanningen richten zich de komende
dagen op het zoeken en invullen van de gevraagde opvangplekken. Daarna zullen de
overige zaken en vragen voortvarend worden opgepakt. In het begin van de nieuwe week
informeren we u opnieuw over de stand van zaken van dat moment.
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Stand van zaken Eijsden-Margraten in het kort
* _ De gemeente Eijsden-Margraten heeft een crisisorganisatie ingericht waarin
relevante vak-ambtenaren zitting nemen.
* _ Inventarisatie mogelijke opvangvanglocaties is gestart.
°

Maandagochtend

7 maart aanstaande komt het crisisteam om 9.00 uur bij elkaar

onder leiding van burgemeester Cox. Na deze vergadering informeren wij u wederom
over de afspraken die daar zijn gemaakt en de acties die worden uitgezet. Dit zullen
wij op gezette tijden blijven doen, zodat u allen op de hoogte bent.

Tot slot

De crisis die ons nu in de greep heeft zal de aankomende periode velen van ons in de
organisatie en de samenleving bezig houden. Ook over de door ons gekozen aanpak
zullen wij u blijven informeren. Tot zover.

Hoogachtend,
De burgemeester,

(geano im se rd)
Drs. G.J.M. Cox

De gemeentesecretaris,

(geanonimiseerd)
Drs. M.A.G.
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