
Aan de leden van de gemeenteraad 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Eijsden-Margraten: 1 april 2022 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief 5: opvang Oekraïense vluchtelingen 

Geachte leden van de raad, 

Op 25 maart jl. 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 

Op 8 maart jl. heeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg opdracht gekregen om (i) de realisatie 

van opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne te coördineren en (ii) de opvang van 

asielzoekers te coördineren, in samenwerking met het COA. 

De opdracht naar de veiligheidsregio's is om per 19 april 2022, 2000 opvangplekken 

gereed te hebben (verblijfsduur 6 maanden — 2 jaar). Daarnaast is in het 

Veiligheidsberaad afgesproken om per veiligheidsregio opvang te realiseren voor 

minimaal 100 asielzoekers met ingang van 4 april 2022, vanwege de schrijnende 

(overvol) situatie in het centrale opvangcentrum in Ter Apel. 

Extra opvangplaatsen dringend nodig 

Waar in de afgelopen week het aantal opgevangen Oekraïners ruim is verdrievoudigd 

gaat de zoektocht naar langdurige opvang onverminderd door. Geen eenvoudige opgave, 

o is ook in het landelijke beeld terug te zien. Voor Zuid-Limburg betekent dit dat het 

aantal opvangplekken in de komende weken langzamer toeneemt dan verwacht. 

Na een snelle en goede start in Zuid-Limburg stagneert de realisatie van opvangplekken 

voor Oekraïense vluchtelingen, waardoor mensen (te) lang in de crisisnoodopvang 

(MECC) moeten blijven Op dit moment heeft de VRZL de reële beschikking over 1400 

opvangplekken. De urgentie is hoog om de extra plekken zo snel als mogelijk 

beschikbaar te krijgen. De opdracht aan gemeenten is om breed naar oplossingen te 

kijken. 
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Oplossingen voor de langere termijn 

Bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen zetten gemeenten in onze regio vooral in op 

oplossingen voor de langere termijn. Daarnaast werken diverse hulporganisaties, 

gemeenten en andere partners hard samen om vluchtelingen zo snel als mogelijk mee te 

laten doen in onze samenleving. Zo zijn in de afgelopen week de eerste Oekraïense 

kinderen naar school gegaan en worden steeds meer tijdelijke plekken vervangen door 

opvanglocaties met betere basisvoorzieningen, waar mensen langer kunnen verblijven. 

Het zorgen voor een veilige plek voor mensen die uit een verschrikkelijke situatie komen, 

staat voorop bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Naast de zorg voor 

opvangplekken zetten gemeenten stappen om vluchtelingen mee te laten doen in de 

samenleving. Dit doen ze samen met partners. Zo worden er vanuit gemeenten en 

verenigingen sportactiviteiten georganiseerd. Ook gaan vrijwilligers samen met de 

vluchtelingen naar het gemeentehuis of stadskantoor. Vluchtelingen die zijn ingeschreven 

mogen dan werken en kinderen kunnen naar school. 

Registratie 

Om in aanmerking te komen voor zaken als onderwijs, gezondheidszorg en werk moeten 

Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. De gemeente doet dat zodra 

mensen worden opgevangen in een van de gemeentelijke opvanglocaties. Inwoners die 

Oekraïense vluchtelingen opvangen, moeten de inschrijving zelf regelen: zij kunnen 

samen een afspraak maken bij hun gemeente om hen te registreren. 

Psychosociale hulpverlening 

Psychosociale hulpverlening (PSH) is alle ondersteuning en zorg gericht op het 

psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen die door de vrijwilligers en 

professionals wordt verleend, zowel gericht op het collectief als op het individu. Voor 

slachtoffers uit Oekraïne is de situatie gecompliceerd en zal de verwerking anders 

verlopen dan in geval van een ramp of ongeluk, omdat er maar een gedeeltelijke 

veiligheid is: de familie hier is veilig maar hun familie en vrienden in Oekraïne zijn dat 

niet. PSH voor vluchtelingen in gemeentelijke opvanglocaties (GOO) en particuliere 

opvanglocaties (POO) loopt zoveel mogelijk via de reguliere werkwijze in de eigen 

gemeente. Via de regionale kerngroep PSH wordt daarnaast ook informatie en inzet 

gebundeld, met als doel elkaar te helpen. Door de GGD wordt momenteel prioriteit 

gegeven aan de inrichting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de gemeenten. 

   

Signaal vanuit het Veiligheidsberaad & Kamerbrief 

Staatssecretaris Justitie en Veiligheid 

Vanuit het Veiligheidsberaad is afgelopen week een brief uitgegaan naar de leden van 

het kabinet, de Eerste en de Tweede Kamer. Het Veiligheidsberaad constateert dat 

veiligheidsregio's en gemeenten momenteel! tegen de operationele grenzen aan lopen 

Met de grote toestroom van vluchtelingen komen huisartsen, scholen en andere 

voorzieningen onder druk te staan. Het is van belang dat het kabinet met urgentie 

landelijk beleid realiseert over opvang van vluchtelingen: dit kan niet gelaten worden bij 

decentrale overheden als provincies, veiligheidsregio’s en gemeenten. Ook doet het 

Veiligheidsberaad een klemmend beroep op het kabinet om juridische mogelijkheden te 

organiseren. 



Afgelopen week stuurde de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid tevens de volgende 

brief naar de Kamer: TK Aanpak opvang ontheemden uit Oekraïne | Kamerstuk | 

Rijksoverheid.nl In de brief, wordt 0.a. aangekondigd dat de regering heeft besloten om 

per 1 april 2022, de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking te 

stellen. Daardoor krijgen de burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de 

opvang van ontheemden uit Oekraïne. Met de VNG is afgesproken dat gemeenten 

hiervoor reële compensatie ontvangen. De brief gaat ook n op de mogelijkheid om het 

gebruik van panden te vorderen; de regering ziet voor de activering van dergelijke 

(verdergaande) noodbevoegdheden, op dit moment onvoldoende aanleiding. 

  

Meer informatie 

Mensen die vluchtelingen willen helpen of meer informatie willen, kunnen kijken op 

refugeehelp.com of op de website van hun gemeente of de rijksoverheid. 

Specifiek Eijsden-Margraten 

Intake en inschrijving Oekraïense vluchtelingen 

Twee momenten waarop wij als gemeentelijke organisatie persoonlijk contact hebben 

met Oekraïense vluchtelingen zijn tijdens het officiële intakegesprek en circa een week 

later tijdens hun officiële inschrijving in onze gemeente. 

Tijdens deze intake maken onze medewerkers van het gemeentelijk steunpunt Opvang 

Oekraïense vluchtelingen persoonlijk kennis met hen en informeren en inventariseren ze 

de eerste en belangrijkste (levens)behoeften. Denk hierbij aan huisvesting, onderwijs, 

leefgeld, medische zorg, etc. Kort gezegd helpen ze de Oekraïners aan een plek waar ze 

op adem kunnen komen en zich veilig en welkom weten. 

Ongeveer een week daarna ontvangen we de gevluchte Oekraïners die (voorlopig) in 

onze gemeente willen verblijven bij ons Servicebureau in het gemeentehuis. Daar vindt 

de officiële inschrijving in onze gemeente plaats. Deze inschrijving is voorbereid tijdens 

het intakegesprek. Dan controleert men onder andere of alle benodigde, officiële 

documenten aanwezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het paspoort van de kinderen. 

Tegelijkertijd wordt bekeken of er nog formulieren en documenten vooraf vertaald moeten 

worden door een beëdigde tolk-vertaler, waar we inmiddels over beschikken. 

Afgelopen week hebben we op deze wijze een 40-tal inschrijvingen afgehandeld. De 

komende week verwachten we een 26-tal Oekraïense vluchtelingen in te schrijven, maar 

dit aantal fluctueert continu. 

Steunpunt Eijsden-Margraten: vrijwillige hulp blijft hard nodig 

Er is een tekort aan vrijwilligers. Met name aan mensen die af en toe eens met de auto 

vluchtelingen naar een supermarkt willen begeleiden. Vooral hard nodig voor de mensen 

die geen winkels en dergelijke in hun directe omgeving hebben. Ook taalmaatjes blijven 

onontbeerlijk en continu nodig. 



Vandaar dat onze medewerkers actief via diverse wegen en netwerken mensen 

oproepen om zich te melden bij het gemeentelijke steunpunt Opvang Oekraïense 

Vluchtelingen dat op werkdagen te bereiken is via T 043 458 84 88 of via dit formulier 

op onze website. 

Daarnaast blijft de eerdere oproep van kracht dat wanneer burgers zelf Oekraïense 

vluchtelingen opvangen, dit vooral ook 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. 

Huisvesting 

Momenteel worden, voor zover bij de gemeente bekend, 67 vluchtelingen opgevangen in 

Eijsden-Margraten. Het grootste deel hiervan is geplaatst bij particulieren. Daarnaast 

vangen we mensen op in ‘De Abbey' van Landgoed de Heerdeberg en in de ‘Zeute 

Aardbei' te Noorbeek. Vanaf 15 april kunnen we ook Oekraïense vluchtelingen 

huisvesten in appartementen gelegen te Bemelen. 

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

de hoogte. 

Oekraïense kinderen: onderwijs en andere activiteiten 

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. Het heeft de grootste aandacht (en prioriteit) van de onderwijsstichtingen 

Kom Leren, Mosa Lira, INOVO en de betrokken gemeenten. Er vindt veelvuldig overleg 

plaats tussen alle partijen. 

Op korte termijn zullen ook vacatures uitgezet worden voor personele aanvullingen zoals 

mensen die parttime werken en tijdelijk meer willen werken en oproepen voor vrijwilligers 

die wel de taal spreken en kunnen ondersteunen in een klas, gepensioneerde mensen 

die tijdelijk weer terug het onderwijs in willen, etc. 

Blijvend onderzocht wordt of we op korte termijn een of meer extra locaties kunnen 

creëren voor met name kinderen in de basisschoolleeftijd plus zoeken we naar ruimten 

waar we extra klassen in kunnen richten. 

Een van de nieuwe zaken die we hebben opgepakt is dat de buurtcoaches zijn gevraagd 

activiteiten te ontwikkelen voor kinderen/jongeren die (nog even) geen andere structurele 

dagbesteding hebben, zoals bijvoorbeeld school. 



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, 

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

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)


