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Eijsden-Margraten: _ 18 mei 2022 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief 9 Opvang Oekraïense Vluchtelingen 

Geachte leden van de raad, 

Op 4 mei 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 

Door het aanhoudend oorlogsgeweld in Oekraïne groeit het aantal vluchtelingen dat zijn 

toevlucht zoekt in Nederland nog steeds. De veiligheidsregio's hebben van de 

rijksoverheid daarom de opdracht gekregen om bovenop de eerder gevraagde 50.000 

noodopvangplaatsen nog eens 25.000 noodopvangplaatsen voor Oekraïense 

vluchtelingen te realiseren. Sommige inwoners zijn bang dat de noodopvanglocaties voor 

Oekraïners ingezet worden voor asielzoekers. Ook menen sommige inwoners dat de 

noodopvangplekken ten koste gaan van woningen voor andere woningzoekenden. 

Verschil asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen 

Een asielzoeker is iemand die uit eigen land gevlucht is en asiel (bescherming) aanvraagt 

in een ander land. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor opvang 

van deze groep in asielzoekerscentra. 

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een 

verblijfsvergunning krijgen. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte 

aanbieden. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten 

een plaats moeten geven om te wonen. 

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een aparte status door de EU-richtlijn Tijdelijke 

Bescherming Oekraïne. Hier zijn gemeenten, onder regie van de Veiligheidsregio aan zet 

voor het vinden van passende noodopvanglocaties. 

Deze verschillende doelgroepen vragen ook om verschillende type huisvesting: 
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Type opvang per doelgroep 

  

   

  

Asielzoekers Oekraïense VRZL 

f Gemeenten 

Vastgoedelgenaren COA-plekken  vluchtelingen ningeorporaties(ustel zloop, 

Elgenaren locaties voor units beheer) 

Rijk db toerse, EE Vastgoed-eigenaren 

coa Bedrijven ombouw en beheer 

Colleges BEW Eigenaren locaties voor units 

Leveranciers flexwoningen 

vrzu = : i (fnanciring) 

Jengeren met j Woningeorporaties 

con 

Maatschappelijke begeleiding 

Noodopvanglocaties hard nodig voor Oekraïense vluchtelingen 

Gelet op de ontwikkelingen in Oekraïne verwachten we dat we alle noodopvangplekken 

die we nu creëren hard nodig hebben voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tegelijkertijd 

mogen we onze ogen niet sluiten voor de landelijke noodtoestand bij de opvang van 

asielzoekers. Dit is de reden waarom sinds vrijdagavond 13 mei op verzoek van het 

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zo'n vijftig asielzoekers voor een korte periode 

opgevangen worden in de doorstroomlocatie in Glanerbrook in Geleen. Dit was mogelijk 

doordat op dat moment geen Oekraïense vluchtelingen in Glanerbrook verbleven en het 

van tijdelijke aard is. Als het gaat om het realiseren van een asielzoekerscentrum, dan 

gelden andere regels en procedures. 

Noodopvang is geen permanente huisvesting 

Dagelijks worden we geconfronteerd met de beelden van de oorlog in Oekraïne. Veel 

inwoners begrijpen dus ook dat we Oekraïners die vluchten voor oorlogsgeweld in ons 

land helpen en opvangen. Al vinden sommigen het niet eerlijk dat de Oekraïense 

vluchtelingen voorrang krijgen op andere groepen als het gaat om huisvesting. Het is 

waar dat deze vluchtelingen snel geholpen worden aan onderdak. De rijksoverheid 

vergoedt de kosten die we maken om snel noodopvangplekken te realiseren. Maar het 

gaat om tijdelijke plekken waar mensen die een oorlog ontvluchten tot rust kunnen 

komen. Denk aan hotels, vakantiehuisjes, omgebouwde kantoorruimtes en tijdelijke units. 

Het zijn geen plekken die bestemd zijn voor permanente huisvesting. Dit om te 

voorkomen dat de krappe woningmarkt nog meer onder druk komt te staan. 

Oekraïense vluchtelingen in Nederland 

In Nederland verblijven nu 35.684 vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke 

noodopvanglocaties, waarvan 2.159 in de provincie Limburg. 

Alternatieve oplossingen 

Omdat de initiële opdracht voor 2.000 noodopvangplekken al lastig haalbaar blijkt te zijn, 

wordt voor de extra plekken, naast de reguliere zoektocht naar noodopvanglocaties, ook 

gekeken naar alternatieve oplossingen zoals flexwoningen en leegstaande panden. 

Hiervoor vindt nu een eerste oriëntatie plaats. 
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Urgentie blijft hoog 

De instroom van Oekraïense vluchtelingen in onze regio kent een wisselend verloop. Dat 

heeft vooral te maken met het grilige en onvoorspelbare verloop van de oorlog. De 

noodzaak om te blijven faciliteren in het onderdak door middel van zowel de 

doorstroomlocaties als ook de meer duurzame opvang, blijft daarmee onverminderd 

groot. Op dit moment geldt Glanerbrook in Geleen nog steeds als eerste opvangplaats 

(doorstroomlocatie). Vanaf 21 julí wordt dit sporthal Rolduc in de gemeente Kerkrade 

Mogelijkheden om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving 

De zorg voor opvangplekken is slechts een deel van de opdracht. Gemeenten spannen 

zich ook hard in, om ervoor te zorgen dat de Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk 

kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Ten aanzien van de onderwerpen 

onderwijs, zorg, leefgeld en werk, wordt steeds gestreefd naar een eenduidige aanpak 

binnen de regio. In een werkgroep-structuur worden zaken van gezamenlijk belang 

wekelijks behandeld en afgestemd op Zuid-Limburgse schaal. Op dit moment passeren 

vraagstukken rondom de basisregistratie van personen, tandartskosten en verhouding tot 

het lokale minimabeleid, de revue. 

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 
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