Aan

de

raadsleden

Eijsden-Margraten:

12 maart 2022

Onderwerp:

Raadsinformatiebrief 2 - crisis Oekraïne

Geachte leden van de raad,

Op 6 maart l. heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen waarin we u informeerden over
de opdracht van het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio's inzake de opvang van
Oekraïense vluchtelingen. In deze brief praten wij u bij over de ontwikkelingen en acties
die daarna hebben plaatsgevonden.

Algemeen

Regio Zuid-Limburg

Eerste opvangplek
Vorige week vroeg het kabinet alle veiligheidsregio's in Nederland om op zoek te gaan
naar opvangmogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Veiligheidsregio Zuid-

Limburg heeft daarom, samen met de 16 gemeenten, een inventarisatie van locaties
opgesteld en werkt aan een plan voor het onderbrengen van de vluchtelingen op deze
locaties. Om in de tussenliggende periode toch de stroom op te kunnen vangen, gaat het
MECC dienstdoen als eerste opvangplek.
Het MECC

Maastricht is onder andere door het Rode Kruis en de gemeente Maastricht

ingericht om aan circa 400 Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. Het is heel
nadrukkelijk de bedoeling om deze mensen hier slechts één of enkele nachten op te
vangen.

Er wordt, ook landelijk, hard gewerkt aan een gedegen plan om deze mensen daarna
naar een plek te brengen waar ze een langere periode kunnen verblijven. Op dit moment

is het nog niet duidelijk hoeveel vluchtelingen in het MECC worden verwacht, waar zij
vervolgens naartoe gaan en of de opvangmogelijkheden toereikend gaan zijn. De oorlog
in Oekraïne

kent veel onzekere factoren.

We hechten echter veel waarde aan het snel inregelen van een eerste veilige en warme
plek voor de mensen die deze oorlog moesten ontvluchten en werken tegelijkertijd aan

processen om ze goed te begeleiden naar onderkomens voor de lange termijn. We
trekken daarin samen op met alle gemeenten, andere regio's en met het Rijk.
Burgerinitiatieven
Vanuit de crisisorganisatie worden vooralsnog geen separate inzamelingsacties en/of
burgerinitiatieven ontwikkeld. Initiatieven kunnen het beste worden doorgeleid naar het

Nederlandse Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Zo vindt u op het platform van
VluchtelingenWerk een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen.

Juridische inkadering
Momenteel wordt vanuit het Rijk de juridische inkadering verder voorbereid. Mogelijk
komt er een noodwet voor de Oekraïne-crisis en tevens ligt de mogelijkheid om op te

schalen via de zgn. GRIP-structuur op tafel. Op het moment dat duidelijk is welke
reikwijdte en bevoegdheden de juridische inkadering met zich meebrengt, wordt hier
informatie over verstrekt.

Financiële consequenties
De realisatie en exploitatie van (crisis)noodopvang brengt ook kosten met zich mee voor

gemeenten en veiligheidsregio's, zowel voor opvang, als de organisatie daarvan. Het
kabinet heeft toegezegd van Rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden, integraal
te vergoeden. Over de wijze van vergoeden zullen nadere afspraken worden gemaakt
met de financieringsstructuur tussen Rijk en medeoverheden.
Tot slot en

vooruitblikkend

In parallel wordt intergemeentelijke regievoering georganiseerd voor die items, die niet
direct crisis gerelateerd zijn, maar meer beleidsmatig of afstemmend van aard zijn. In
deze crisis wordt daarbij bijvoorbeeld gedacht aan onderwijs, participatie/inkomen,
burgerzaken en maatschappelijke ondersteuning en OOV: deze onderdelen zullen als
subopdrachten worden georganiseerd door, met en voor gemeenten.

Specifiek

Eijsden-Margraten

Opvanglocaties binnen de gemeente Eijsden-Margraten
Momenteel zijn we concreet in gesprek over (en met) een viertal locaties die op korte
termijn geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Onze zoektocht houdt hiermee natuurlijk niet op. Deze zetten we vol vertrouwen voort
gezien de medewerking die we krijgen van onze inwoners en de regiokennis van onze
ambtenaren. Ook hiervan houden we natuurlijk op de hoogte.
Doorstroom en 1° registratie Oekraïense vluchtelingen
Het Mecc in Maastricht is momenteel de zogenaamde doorstroomlocatie voor ZuidLimburg. Dit houdt concreet n dat hier Oekraïense vluchtelingen worden ontvangen c.q.
opgevangen en hun 1° registratie plaatsvindt. De doorgeleiding naar meer permanente
huisvesting in Zuid-Limburg wordt van hieruit gecoördineerd. Dus ook naar onze
gemeente. Er wordt momenteel bekeken of er elders in de regio nog een tweede
zogenaamde doorstroomlocatie zal worden ingericht.
Communicatie

We hebben binnen de organisatie een speciaal steunpunt ingericht. Hiermee willen we
vragen van burgers alsook (toekomstige) Oekraïense vluchtelingen die hulp zoeken
sneller en beter van dienst zijn. Concreet betekent dit dat we op onze website een
speciale pagina hebben ingericht. Hierop staat alles aangaande Oekraïne bij elkaar. Daar
is ook een speciaal mailadres en telefoonnummer te vinden waarmee we zaken beter
kunnen stroomlijnen. Het bestaan van deze speciale websitepagina wordt ook actief
bekend gemaakt via een zogenaamd ‘vastgemaakt bericht’ bovenaan onze corporate
facebookpagina. Daarnaast zijn onze telefonistes geïnstrueerd en is onze weekendvoicemail aangepast.

Financiën

Vanuit het Rijk is nog steeds het adagium dat alle kosten worden vergoed. Een specifieke
compensatieregeling vanuit het Rijk is nog niet beschikbaar. Eijsden-Margraten heeft een
aparte Oekraïne-administratie ingericht zodat we gemaakte kosten later eenvoudig
kunnen

verantwoorden.

Nadere

informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de griffie.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, _ De burgemeester,

(geanonimiseerd)
Drs. M.A.G.
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