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Raadsinformatiebrief 7: opvang Oekraïense vluchtelingen

Geachte leden van de raad,

Op 12 april 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

De gemeenten in Zuid-Limburg werken niet alleen aan het realiseren van de benodigde opvangplekken voor
Oekraïense vluchtelingen. Ook spannen zij zich in om de vluchtelingen te helpen om mee te kunnen doen in
onze samenleving. Dit doen de gemeenten samen met partners en veel vrijwiligers. En ook Oekraïense
vluchtelingen dragen een steentje bij.

Ondersteuning bij verblijf Oekraïense vluchtelingen
Op Oekraïense vluchtelingen is een Europese beschermingsregeling van toepassing op basis waarvan zij in
ieder geval voor één jaar in de Europese Unie mogen verblijven, zonder asiel te hoeven aanvragen. Ook
mogen zij werken en hebben ze recht op onderwijs, onderkomen, sociale bijstand, financiële ondersteuning
en medische zorg. Gemeenten n onze regio werken hard, om dit op juiste en eenduidige wijze e regelen en
coördineren:

Werk

Vanaf 1 april j. mogen Oekraïense vluchtelingen in Nederland werken zonder dat daarvoor nog een
tewerkstellingsvergunning nodig is. Om misstanden te voorkomen, moet een werkgever bij het UWV
dat hij vluchtelingen uit Oekraïne in dienst neemt. Vanuit onze regio wordt samengewerkt met het

melden

werkgeversservicepunt; ze gaan samen met gemeenten bijeenkomsten organiseren om te komen tot een
match

naar werk.

Inkomen

Gemeenten n onze regio zijn druk bezig met toepassen van alle landelijke regelingen, waaronder uitbetaling
van het leefgeld. Denk hierbij aan omzetten van wekelijkse naar maandelijkse uitbetaling en het organiseren
van de wijze van uitbetalen. Al dat soort praktische zaken worden nu georganiseerd. Met een verblijfscode is
het eenvoudig bij te houden hoeveel Oekraïense vluchtelingen bij gemeenten geregistreerd staan. Met die
code gaat men ook zorgen dt opvang als toeslagpartner, geen fiscale gevolgen gaat hebben.
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Maatschappelijke ondersteuning

Het primair proces van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) staat onder druk. Daarom is het voorstel om JGZ
voor Oekraïense vluchtelingen naast het reguliere JGZ-proces te organiseren: op een aparte, centrale
locatie, met ander personeel en via inloopspreekuren. Deze aanpak wordt ook voorgesteld in andere regio's
in Nederland. Op dit moment worden mogelijke locaties gezocht. De JGZ gaat het minimaal verplichte
zorgpakket aanbieden. Het aanbod van infectieziektebestrijding en gezondheidsbevordering wordt hieraan
gekoppeld. Risicovragen en -situaties worden nu al incidenteel opgepakt.

Opvang
Als aangekondigd is de locatie Glanerbrook vanaf 19 april j. in gebruik genomen als primaire
doorstroomlocatie. In de komende periode zal, vanuit Veiligheidsregio en gemeenten, verder worden ingezet
op samenwerking om aan de noodzakelijke aantallen tijdelijke opvanglocaties (tot maximaal 2 jaar) te
kunnen voldoen. Denk hierbij aan woningcorporaties (voor uitstel van sloopplannen), vastgoedeigenaren
(voor leegstaand vastgoed), organisaties die vastgoed aanpassen en beheren, grondeigenaren, leveranciers
en bouwers (voor de eventuele aanleg van tijdelijke woonunits of flexwoningen).
Onderwijs
De onderwijsbesturen basisonderwijs hebben als basiskoers afgesproken dat het aanbod start met
dagbesteding en wordt vormgegeven door onze maatschappelijke partners. Daarna volgt toeleiding naar
een 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 heeft één schoolbestuur
de coördinatie op zich genomen voor de inrichting van het onderwijs.

In Maastricht-Heuvelland vindt op drie onderwijslocaties een aanbod nieuwkomers-onderwijs plaats vanaf de
meivakantie. Parkstad organiseert na de meivakantie een centrale opvangplek voor onderwijs met een
maximale capaciteit van 160 Ieerlingen. In de Westelijke Mijnstreek wordt Taalvoorziening KC Sittard
opgesplitst in een voorziening in kern Sittard en een in Stein (BS Kerensheide).
De onderwijsbesturen voor het voortgezet 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.
De scholen zijn op zoek naar leerkrachten met een Oekraïense achtergrond. Het valideren van diploma's en
toekennen VOG's blijkt een tijdrovend verhaal. Bekostiging en vrijwilligersvergoeding bieden nog weinig
respijt om mensen te motiveren om in die rol ingezet te worden. De scholen geven hierover een signaal af
aan de landelijke overheid.

Specifiek Eijsden-Margraten
Derdelanders

Momenteel vangen wij in Eijsden-Margraten circa 80 Oekraïense vluchtelingen op. Buiten een grote
hoeveelheid gastgezinnen, zijn onze opvanglocaties ‘De Abbey’, Gastrobar 'Die Twie' in Bemelen en in de
Zeute Aardbei te Noorbeek. Op deze laatste locatie wonen momenteel zogenaamde ‘derdelanders'. Dit zijn
personen uit andere landen (bijvoorbeeld uit Afrika) die vanwege studie of werk met een verblijfsvergunning
in de Oekraïne verbleven. Ook zij zijn vanwege de oorlog moeten vluchten uit Oekraïne. Zij hebben,
vanwege hun verblijfstatus in Oekraïne, gelijke rechten als gevluchte Oekraïners. Voor hen gelden dus ook
dezelfde wettelijke regelingen. Vandaar dat wij ook deze ‘derdelanders' op eenzelfde wijze ontvangen in
Eijsden-Margraten.
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Kamerschieten

Onze gemeente kent vele mooie tradities, waaronder schutterijen en kamerschieten n een aantal van onze
kernen. U kunt zich wellicht voorstellen dat de knallen tijdens deze bijzondere festiviteiten, vluchtelingen uit
een oorlogsgebied nogal kunnen laten schrikken. We hebben daarom uit voorzorg een brief uit laten gaan
naar de Jonkheden en schutterijen waarin we hen hierop attenderen. Daarnaast hebben we Oekraïners en
de gastgezinnen in onze gemeente met een speciale (vertaalde) brief over deze tradities geïnformeerd. Dit
om (nog meer) begrip voor elkaarte creëren bij alle betrokkenen

Onderwijs
De kinderen uit Oekraïne die hier verblijven hebben recht op onderwijs. Sinds de komst van de vluchtelingen
zijn we bezig om het onderwijs op een goede manier invuling te geven. Dit doen we samen met de andere
Heuvelland gemeenten en de schoolbesturen Kom Leren, Mosa Lira en Innovo.
Hierbij zijn een aantal zaken van belang:
e

Leerkrachten

° _ Ruimte om de kinderen in groepsverband les te geven
e

Vervoer

Lesruimte is inmiddels gevonden op basisschool de Keerkring in Cadier en Keer en basisschool Klavertje
Vier n Eys. Na de meivakantie wordt op beide scholen onderwijs aangeboden aan Oekraïense kinderen in
de leeftijd tussen 6 en 11 jaar. De precieze datum is nog niet bekend omdat dit afhankelijk is van de werving
van personeel. Maar daarover houden we u op de hoogte. Deze kinderen krijgen overigens een apart
les/dagprogramma in een apart leslokaal met eigen onderwijzend personeel. Voor de huidige leerlingen
verandert er dus niets in hun lesprogramma en docenten.
Daarnaast volgen de oudere Oekraïense kinderen vaker online onderwijs n hun eigen taal

Leerlingenvervoer
Het budget voor het leerlingenvervoer van Oekraïense kinderen is sinds kort ook officieel geregeld. Dit wordt
betaald door het Rijk.
Werkbemiddeling
Oekraïners mogen werken in Nederland. In tegenstelling met wat wij u eerder berichten zal de
arbeidsbemiddeling voor werkzoekende Oekraïners op een andere wijze georganiseerd gaan worden. In
overleg met onze afdeling SEM zal dit een meer passende vorm krijgen. We houden u ook hiervan op de
hoogte.
Steunpunt Eijsden-Margraten: het centrale coördinatiepunt in onze gemeente

Eris nog steeds 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 ook dat onze medewerkers actief via diverse wegen en netwerken mensen blijven 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.
BURAP

Momenteel inventariseren wij de financiële consequenties van de huidige opvang van de Oekraïense
vluchtelingen in onze gemeente. Wij zullen u deze presenteren in onze eerstkomende Burap.
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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)
(geanonimiseerd)
Drs. M.A.G.

Gerits

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

Cox
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