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Geachte raadsleden,

Op 11 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 raadsinformatiebrief praten wij u bij over de
ontwikkelingen en acties die daarna hebben plaatsgevonden.

Algemeen regio Zuid-Limburg
Op 3 maart 2022 hebben alle veiligheidsregio's van het kabinet de opdracht gekregen om
binnen twee weken 1.000 opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen.
De gemeenten zorgen voor de opvanglocaties en de veiligheidsregio's voor de
coördinatie. In Zuid-Limburg verloopt dit vooralsnog voorspoedig. In onze veiligheidsregio
zijn op dit moment méér dan duizend opvangplekken beschikbaar. In de diverse
gemeentelijke opvanglocaties binnen onze veiligheidsregio worden momenteel tussen de
150 en 200 vluchtelingen opgevangen. Het aantal vluchtelingen op de doorstroomlocatie
is hierbij niet meegerekend. Het aantal opgevangen vluchtelingen varieert dagelijks.
Eerste opvang op doorstroomlocaties
Doorstroomlocaties

Om te zorgen voor acute crisisopvang hebben we als veiligheidsregio gekozen voor het
inrichten van zogenoemde ‘doorstroomlocaties’. Vluchtelingen kunnen hier één tot enkele
nachten verblijven, waara ze naar een locatie worden gebracht voor langdurigere
opvang. Binnen onze veiligheidsregio geldt het MECC (gemeente Maastricht) als
doorstroomlocatie. Vanaf dinsdag 15 maart is sporthal Glanerbrook aan de
Kummenaedestraat n Geleen daaraan toegevoegd. Glanerbrook biedt noodopvang voor
zo'n 300 vluchtelingen en wordt actief als er in het MECC in Maastricht 300 of meer

vluchtelingen verblijven. Op dit moment is dit nog niet het geval.
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Voorkeur voor locaties langere termijn
Vanuit de doorstroomlocaties worden vluchtelingen doorgeleid naar opvanglocaties in de
verschillende gemeenten. De prioriteit ligt bij locaties waar Oekraïense vluchtelingen op
‚een goede manier voor langere tjd kunnen verblijven; met goede voorzieningen die ook
de ruimte bieden om even rustig op adem te kunnen komen. Het gaat hierbij om locaties
zoals leegstaande verzorgingstehuizen, vakantiewoningen en panden die relatief snel op
te tuigen zijn als woning. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om particuliere initiatieven.

Crisisorganisatie
Hoewel er geen sprake is van een zgn. ‘GRIP 4’, wordter vanuit de Veiligheidsregio wel
gewerkt in een vergelijkbare crisisstructuur met twee ‘dedicated crisisteams'
bevolkingszorg. Vanuit diezelfde crísisstructuur, staat men dagelijks paraat en wordt
nauw samengewerkt met gemeenten. Denk hierbij aan de registratie en doorverwijzing
van de binnenkomende vluchtelingen.
De onderwerpen die momenteel op de crisisorganisatie afkomen, variëren van overleg
met gemeenten over het operationeel maken van langdurige opvanglocaties, het maken
van afspraken met zorgverleners als tandartsen en gynaecologen, tot het zoeken naar
opvangplekken voor huisdieren.
Vanuit de zgn. intergemeentelijke Ambtelijke Adviesgroep wordt tevens vooruitgekeken
naar vraagstukken rondom onderwijs, financiering en tewerkstelling. Op deze wijze spant
zich men binnen de regio in om de opvang van de Oekraïense vluchtelingen kwalitatief
goed en zo gestroomlijnd als mogelij, te organiseren.

Specifiek Eijsden-Margraten
Intake spreekuur Oekraïense vluchtelingen
Momenteel worden, voor zover bij de gemeente bekend 27 vluchtelingen (13
Volwassenen en 14 kinderen variërend in leeftjd van 1 tot 17 jaar) opgevangen in
Eijsden-Margraten. Veelal zijn het moeders met kinderen. De komende dagen
verwachten we nog een aantal groepen, deels via de doorstroomlocatie in het MECC
maar ook mensen die met eigen vervoer onderweg zijn.
Onze gemeente heeft goeie samenwerkingsafspraken kunnen maken met
Vluchtelingenwerk NL en het Leger des Heils. We doen samen de intake waarbij de
onderlinge taakverdeling duidelijk is, namelijk:

+ Gemeentelijk steunpunt EM:
* Vluchtelingenwerk NL:
* Leger des Heils:

werk & inkomen, leefgeld, onderwijs, etc.
rechten, plichten, etc.
praktische zaken, psychosociale hulpverlening, etc.

Dinsdag 22 maart aanstaande gaan we samen met de twee andere organisaties starten
met deze aanpak.
Vervolgens worden wekelijks spreekuren op verschillende locaties georganiseerd en
krijgen de vluchtelingen op maat ondersteuning aangeboden.

Huisvesting
Onze gemeente heeft meerdere aanbiedingen ontvangen wat huisvesting betreft. Zowel
particulier als commercieel. Elk aanbod wordt hierbij serieus bekeken. Zo hebben we een
aantal particuliere opvangadressen beschikbaar van inwoners die kamers,
appartementen of vakantiewoningen beschikbaar stellen. Met The Abbey op landgoed De
Heerdeberg en de uitspanning De Zeute Aardbei worden eveneens afspraken gemaakt
voor kleinschalige huisvesting van vluchtelingen. Tevens wordter momenteel een
kostenraming opgesteld voor het beschikbaar maken van een grootschalige
opvanglocatie binnen onze gemeentegrenzen. In overleg met de Veiligheidsregio ZL
wordt vervolgens een kosten-batenanalyse gemaakt om te bepalen of ingebruikname van
deze locatie wenselijk is. We houden u op de hoogte.

Opvang vluchtelingenkinderen Oekraïne
Diverse scholen in onze regio Zuid-Limburg hebben afgelopen week aanmeldingen
gekregen van vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. Eijsden-Margraten organiseert het

onderwijs van haar Oekraïense kinderen binnen onderstaande regionale afspraken, met
de focus op onze eigen reguliere scholen wanneer het de basisschoolleeftijd betreft.
Opvang op school
Op het moment dt een kind wordt aangemeld op de basisschool, gaat de directie in
gesprek met de ouders van het kind. Tijdens het gesprek maakt de directeur een
inschatting of het kind past in de taalklassen* van Kom Leren en Mosa Lira. Stelregels
hierbij zijn:
+ Zijn kinderen kortdurend in Nederland/de stad/het dorp (duidelijkheid dat ze snel
doorreizen), dan kunnen ze het best opgevangen worden op de eigen school. Zijn
kinderen langdurig in Nederland/de stad/het dorp dan wordt het kind doorverwezen
naar de taalklassen*;

+
+

Kleuters (4 t/m 6jr) stromen in de dichtstbijzijnde reguliere basisschool in.
Kinderen van 11+ jaar en ouder worden doorverwezen naar de Internationale
Schakelklas van het VO (NOVO-college). Dit laatste past bij de schoolcultuur in
Oekraine waarin deze kinderen tussen hun 10e en 11e jaaral op het Voortgezet
Onderwijs zitten.

* momentee zijn er 30 plekken in deze taalklassen.
dit regio-breed opgepakt.

Mocht in de toekomst de behoefte groter worden, dan wordt

Ondersteuning van het onderwijs
Tijdens de eerste intake gesprekken inventariseren de scholen of er mensen met een
onderwijsachtergrond zijn meegekomen. Deze mensen gaan we actief benaderen om
een (betaalde) rol te spelen in de taalklassen of opvangklassen. De taalklassen hebben,
bij grotere instroom van Oekraïense kinderen namelijk ook behoefte aan tolken. Tijdens
de eerste aanmelding s het belangrijk om meteen te informeren of er Engelssprekenden
zijn meegekomen, die als tolk mee willen draaien in de taalklassen of opvangklassen.

Vervolg
Er is op dit moment nog veel onduidelijk. In eerste plaats natuurlijk over het verloop van
de oorlog in de Oekraïne en wat dit betekent voor de stroom vluchtelingen vanuit of naar

de Oekraïne. In tweede plaats over de aantallen die in onze regio komen en blijven. Dit
zijn zaken die met de gemeente(s) besproken moeten worden.

Huisraad en kleding
De vluchtelingen uit Oekraïne hebben vaak weinig tot niks mee kunnen nemen. Vaak is
een rolkoffertje alles wat ze bij zich hebben. Om hen te kunnen helpen aan kleding,
huisraad en andere zaken hebben de kringloopwinkel in onze gemeente en het Leger
des Heils aangeboden hen hierin te voorzien. Ook hierover worden de vluchtelingen
tijdens de speciale intake-spreekuren geïnformeerd en waar nodig begeleid.

Persbericht Veiligheidsregio
Op vrijdag 18 maart 2022 hebben de beide veiligheidsregio's van Limburg een
persbericht uit laten gaan. Dit persbericht treft u als bijlage aan.
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,
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