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Onderwerp: Raadsinformatiebrief 4: opvang Oekraïense vluchtelingen 

Geachte leden van de raad, 

Op 18 maart l. heeft u van ons 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 

In onze regio worden nog steeds op dagelijkse basis, Oekraïense vluchtelingen 

opgevangen en ondergebracht in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit proces verloopt 

goed; zodanig dat de zogenoemde ‘doorstroomlocaties’ sinds deze week niet meer 

structureel bezet zijn. Het is te danken aan de inzet van de crisisteams alsook de 

samenwerkende gemeenten, dat er inmiddels meer dan 500 vluchtelingen in onze regio 

zo vlot en kwalliteitsvol zijn opgevangen. 

Ondertussen wordt vooruitgeblikt; op landelijk niveau zijn inmiddels ongeveer de helft van 

de voorziene 50.000 plekken gerealiseerd en blijven we ook in onze regio op zoek naar 

opvanglocaties waar Oekraïense vluchtelingen op een goede manier voor langere tijd 

kunnen verblijven. 

Werkgroepen 

Tegelijkertijd wordt er meer en meer geregeld voor de Oekraïners die hier verblijven. 

Er zijn onder regie van de veiligheidsregio, verschillende werkgroepen aan de slag waarin 

de kennis vanuit gemeenten en samenwerkende partners gebundeld en gedeeld wordt: 
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Werkgroep inkomen / participatie 

In deze werkgroep zijn alle gemeenten uit Zuid-Limburg vertegenwoordigd. Prioriteit voor 

deze groep ligt momenteel bij vraagstukken rondom leefgeld. Hoewel het nog vier weken 

kan duren voordat de landelijke regeling in werking treedt, worden in de groep afspraken 

gemaakt om op kortere termijn en op eenduidige wijze, invulling te geven aan de uitkering 

van leefgeld. 

Werkgroep onderwijs 

De onderwijsbesturen basisonderwijs hebben als koers afgesproken dat het aanbod start 

met dagbesteding en wordt vormgegeven door onze maatschappelijke partners: vandaar 

volgt toeleiding naar de passende vorm van onderwijs. Deze passende vorm van 

onderwijs wordt door en met de vluchteling bepaald op basis van het perspectief. (Nt2 of 

onderwijs in eigen taal). Per subregio neemt één schoolbestuur de coördinatie op zich 

voor de inrichting van het onderwijs. De onderwijsbesturen voor het voorigezet onderwijs 

vangen de leerlingen op in de reguliere structuur. Onderwijs wordt gegeven in het Engels 

of via digitaal onderwijs vanuit Oekraïne. Verder kijken zij naar opvang en een zinvolle 

dagbesteding. 

Werkgroep opvang 

Vanuit deze groep wordt primair gekeken naar de langdurige opvang/huisvesting voor 

Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om in te 

spelen op de landelijke behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers en de huisvesting 

van statushouders. Diverse woningcorporaties maken op dit moment een inventarisatie 

van hun mogelijkheden op het gebied van de opvang en huisvesting van Oekraïense 

vluchtelingen. 

Werkgroep maatschappelijke participatie 

Vanuit de kerngroep Psychosociale Hulpverlening (PSH) wordt samengewerkt met de 

GGD, de maatschappelijk werkorganisaties en Slachtofferhulp. De groep heeft zich in 

eerste instantie gericht op de inzet van psychosociale hulpverlening op doorstroom- 

locaties. Op dit moment wordt advies en inzet voorbereid met betrekking tot 

psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen in opvanglocaties en bij particulieren. 

Binnen de GGD wordt vanuit alle betrokken afdelingen (GHOR, JGZ, IZB, Seksuele 

Gezondheid, Gezondheidsvoorlichting en Veilig Thuis) overlegd om te komen tot 

eenduidige adviezen en inzet vanuit GGD GHOR. Afspraken voor wat betreft het 

verlenen van huisartsenzorg, verloskundige spoedzorg en medicatie zijn gemaakt. 

Communicatie 

Voor communicatie is geen separate werkgroep samengesteld, maar wordt vanuit de 

bestaande structuren wel intensief samengewerkt. Oók in deze crisis is het van belang 

om direct getroffenen, en de inwoners van onze 16 gemeenten, zo eenduidig mogelijk te 

informeren. De communicatie vanuit de veiligheidsregio richt zich primair op de voortgang 

van de opdracht die zij samen met gemeenten gekregen heeft. Gemeenten 

communiceren zelf over de opening van (mogelijke) opvanglocaties en wat zij als 

gemeente (kunnen) betekenen voor Oekraïense vluchtelingen. Om de regionale 
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afstemming op het gebied van communicatie te bevorderen heeft Veiligheidsregio Zuid- 

Limburg een digitaal platform ter beschikking gesteld. Via dit platform gaan 

communicatieadviseurs van de 16 gemeenten met elkaar in gesprek en delen zij 

onderling relevante communicatiemiddelen. 

Specifiek Eijsden-Margraten 

Eerste intake spreekuur Oekraïense vluchtelingen 

Afgelopen dinsdag 22 maart jl. maakten we als gemeentelijke organisatie voor het eerst 

persoonlijk kennis met onze gasten uit Oekraïne. Deze ontmoeting vond plaats in het 

‘Gezinshuis Yolo' aan de Catharinastraat 17 te Oost-Maarland. Burgemeester Sjraar Cox 

en wethouder Gerry Jacobs waren aanwezig toen de eerste officiële intakegesprekken 

plaatsvonden en spraken met de aanwezige Oekraïense vluchtelingen en de vrijwilligers 

van het ‘Gezinshuis Yolo'. Het was heel fijn om te ervaren dat de Oekraïners zo hartelijk 

worden ontvangen in onze gemeente, hetgeen ook benadrukt werd door onze 

burgermeester, die niet met lege handen was gekomen en de mensen persoonlijk 

welkom heette namens ons allen. 

Deze try-out is prima bevallen en we gaan voortaan (indien nodig) wekelijks spreekuren 

op verschillende locaties organiseren waar we de vluchtelingen op maat ondersteuning 

kunnen aanbieden. 

Dringende oproep steunpunt Eijsden-Margraten 

Onze medewerkers roepen op dit moment via diverse wegen particulieren op om, 

wanneer ze Oekraïense vluchtelingen opvangen, dit vooral door te geven bij ons 

gemeentelijke steunpunt. Dit, zodat we overzicht houden en waar mogelijk ondersteuning 

kunnen bieden. Ook willen we zo (hulp)vragen inventariseren waar we oplossingen voor 

kunnen organiseren. Denk hierbij aan onderwijs, medische zorg, leefgeld en dergelijke. 

Daarnaast besteden we ook actief aandacht aan de dringende behoefte aan taalmaatjes 

en tolken en vragen we mensen of ze niet af en toe Oekraïners met de auto naar een 

supermarkt of een dokter willen brengen. A! naar gelang de (hulp)vraag. 

Huisvesting 

Momenteel worden, voor zover bij de gemeente bekend, 70 vluchtelingen opgevangen in 

Eijsden-Margraten. Het grootste dee! hiervan is geplaatst bij particulieren. Vijftien mensen 

worden opgevangen in ‘De Abbey’ van Landgoed de Heerdeberg en tien personen 

verblijven in ‘De Zeute Aardbei’ te Noorbeek. 

Het genereren van opvanglocaties blijft een dynamisch proces. We houden u hiervan op 

de hoogte. 
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Oekraïense kinderen gaan het Nederlandse onderwijs volgen 

Op dit moment ziet het onderwijs een snelle instroom van grotere groepen vluchtelingen 

tegelijk. Een groot deel van de instroom vindt op dit moment ook plaats vanuit het 

Heuvelland. Onderzocht wordt of we op korte termijn een of meer extra locaties kunnen 

creëren voor met name kinderen in de basisschoolleeftijd. Momenteel wordt 

geïnventariseerd waar we mogelijk ruimte hebben om extra klassen in te richten. 

Daarnaast wordt gekeken naar personele aanvullingen zoals mensen die parttime werken 

en tijdelijk meer willen werken, vrijwilligers die wel de taal spreken en kunnen 

ondersteunen in een klas, gepensioneerde mensen di tijdelijk weer terug het onderwijs 

in willen, etc. 

De huidige stand van zaken is als volgt: 

« _ Kleuters kunnen ingeschreven worden op onze reguliere scholen; 

e _ Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt zoals boven beschreven gezocht naar 

uitbreiding van het reguliere onderwijs: 

° _ Kinderen vanaf 10/11 jaar tot 18 kunnen ingeschreven worden op het NOVO. 

college; 

e _ Leerlingenvervoer naar de scholen wordt via gemeenten geregeld. 

Online-onderwijs 

In Oekraïne zelf wordt momenteel gewerkt aan onlineonderwijs. Dat is al beschikbaar 

voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. We houden een vinger aan de pols en 

worden geïnformeerd zodra ook leerlingen in de basisschoolleeftijd onlinelessen in het 

Oekraïens (of Russisch) kunnen volgen. 

Nadere informatie 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de gríffie. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)


