gemeente

eijsden:margraten

Eijsden-Margraten:
Bezoekadres:

_

Onderwerp:

10 juni 2022

20220607 Rib 10 Oekraïne

Amerikaplein 1
6269 DA

Margraten

Beste leden van de raad,

Servicepunt
Breusterhof

2

6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus

6269 ZG

fax:

+31 (0}43 458
+31

10

Margraten

tel:

of:

14043

8488

(0)43 458 8400

infogeijsden-margratennl
wwweijsden-margratennl

IBAN

BNG:

NLAGBNGHO285148680
BIC:

Op 17 mei 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.

BNGHNL2G

Algemeen regio Zuid-Limburg
Aanvullend beroep op veiligheidsregio’s: hulp bij het realiseren van CNO voor
asielzoekers

In het Veiligheidsberaad van 23 mei jl. heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
een dringend beroep gedaan op de veiligheidsregio's om te helpen bij het ontlasten van
het aanmeldcentrum in Ter Apel door middel van het realiseren van tijdelijke
crisisnoodopvang (CNO). Dit verzoek is inmiddels schriftelijk onderstreept en bekrachtigd
per brief d.d. 31 mei jl. (zie bijlage).
Aanleiding vormt de opvang van asielzoekers die op dit moment in crisisomstandigheden
functioneert; de instroom is serieus van omvang (1000+) terwijl een belangrijk deel van
asielzoekerscentra nog bezet wordt gehouden door statushouders. Het gevolg is dat
iedere dag maatwerk en crisiscoördinatie nodig is om te voldoen aan opvang van
asielzoekers uit overige landen, ondanks inspanningen van alle betrokken partijen. Dat
betreft niet alleen de opvangplekken zelf, maar ook begeleiding, vervoer, registratie en
aanverwante

zaken.

Voorgestelde aanpak staatssecretaris

N :
dittaslew

De staatssecretaris betitelt de opvang van asielzoekers nu als een crisissituatie waaraan

zowel voor de korte als langere termijn hard gewerkt wordt. Om in deze komende periode
het aanmeldcentrum van ter Apel te ontlasten, doet hij een beroep op het
Veiligheidsberaad en alle 25 Veiligheidsregio's om de komende periode in een geordend

en voorspelbaar proces van Crísisnoodopvang (CNO) te voorzien van minimaal 150
plekken voor 2 weken in elke regio.
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Betekenis voor de veiligheidsregio’s
De veiligheidsregio's helpen het COA met crisisnoodopvang van asielzoekers
van 1 juni 2022 voor een periode van maximaal 12 weken. De uitvoering vindt
de hand van een door de veiligheidsregio's opgesteld schema waarbij telkens
150 plekken aanbieden (dus een totaal van 600 bedden) voor een periode van
14 dagen.

Nadere uitwerking voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt op dit moment opgepakt.
Vanuit onze regio wordt inzet bij de CNO verwacht voor de periode 10 augustus Um 24
augustus. In de verdere uitwerking kijkt de veiligheidsregio ook naar langere-termijn
mogelijkheden voor CNO die een meer stabielere en langduriger oplossing behelzen.
De bemensing van de locatie is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen
veiligheidsregio/gemeente en het COA, waarbij het COA/het Rijk de crisisnoodopvang
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Deze aanvullende opdracht, betreft dus een nieuwe opdracht die losstaat van de plekken
die worden voorzien voor Oekraïense vluchtelingen en de taakstelling die iedere
gemeente heeft op gebied van plaatsen van statushouders.
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Achtergrond:
het verschil tussen 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 in principe voor
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opvang van deze groep in asielzoekerscentra.
Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een
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verblijfsvergunning krijgen. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte
aanbieden.
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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.
Huisvesting als vraagstuk
De opdrachten en verzoeken aan de veiligheidsregio en gemeenten voor het zoeken
naar huisvesting voor de verschillende doelgroepen (vluchtelingen, asielzoekers,
statushouders en andere starters op de woningmarkt) stapelen zich de laatste weken op.
Om die reden wordt regionaal coördinatie gezocht n de verkenning van:
°
kennis en capaciteit die nodig is om als regio de tjdelijke huisvesting voor diverse
doelgroepen te versnellen.
e _ het ondersteuningsaanbod van het rijk hierin.
e

een 'vliegende brigade' die de gemeenten
versnelling.

in de regio op weg helpt met de

Er wordt voor het zomerreces inhoudelijke informatie verwacht vanuit het Rijk. Dit is
aangekondigd in een brief die is gestuurd aan de Tweede Kamer door staatsecretaris
Van der Burg en minister De Jonge. Zie <link>. Het kabinet streeft naar een stabiel,
wendbaar en duurzaam asielopvang-stelsel, waarbij opvanglocatie evenwichtig worden
verspreid over het land. Het kabinet onderzoekt bovendien de mogelijkheden van

24

kleinschalige opvang. Verder staat in de brief dat het kabinet de mogelijkheden verkent
om gemeenten de wettelijke taak te geven om locaties voor asielopvang te leveren,

waarbij het COA verantwoordelijk blijft voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.
Tot slot wordt het juridisch kader onderzocht dat als uiterste redmiddel kan worden
ingezet. U wordt hierover nader geïnformeerd.
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Opvang 40 Oekraiense vluchtelingen in Rijckholt
Van 1 juli /m 31 december 2022 zullen Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden in
het klooster Huize Immaculata in Rijckholt. Het achterste gebouwdeel van het klooster
wordt momenteel door zorginstelling Wonen Plus verbouwd tot een woon-zorgcomplex
met 18 individuele studio's, 4 logeerkamers en gezamenlijke ruimten. Vanaf 1 januari
2023 komen hier 18 cliënten van Wonen Plus te wonen. Het gaat dan om mensen met
een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, die daarnaast ook
behoefte hebben aan verzorging en verpleging door lichamelijke beperkingen.
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Wonen Plus aanbod voor half jaar
Wonen Plus heeft het complex, dat eind juni a.s. opgeleverd wordt, voor een half jaar
aangeboden aan de gemeente voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Onze
gemeente heeft hiertoe, na overleg met de Veiligheidsregio, een huurovereenkomst met
Wonen Plus gesloten. De kosten voor de huur van dit complex, in totaal zo'n €100.000
excl. servicekosten, worden door de Riĳksoverheid vergoed in het kader van de Regeling
Opvang Oekraïne. Gebruik van het complex voor opvang vluchtelingen valt binnen de
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huidige bestemming en het complex voldoet aan de eisen ten aanzien van
brandveiligheid.
Bijdragen aan voldoende opvangplekken

Onze gemeente wil met het tijdelijke gebruik van dit complex bijdragen aan het realiseren
van voldoende opvangplekken voor vluchtelingen. Vanaf 1 juli /m 31 december 2022
zullen in het complex maximaal 40 vluchtelingen (volwassenen en kinderen) opgevangen
worden.

De groep vluchtelingen die momenteel in Nederland is bestaat vooral uit moeders met
kinderen (vaak met oma of tante erbij), oudere echtparen en alleenstaanden. In het
complex in Rijckholt zullen we in de beschikbare studio's zo mogelijk alleenstaanden of
moeders met 1 of 2 kinderen per studio huisvesten. Eventueel worden grotere gezinnen
geplaatst, die dan de beschikking krijgen over een extra kamer naast de studio.
Gemeentelijke verantwoordelijkheid
De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van deze vluchtelingen en verzorgt
samen met partners als Vluchtelingenwerk en Leger des Heils de benodigde begeleiding
en ondersteuning op maat. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is in EijsdenMargraten een Steunpunt Opvang Oekraïne ingericht, dat de dagelijkse opvang,
begeleiding en ondersteuning regelt.
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Met Wonen Plus is overeengekomen dat het complex in ieder geval op 31 december
2022 weer leeg opgeleverd wordt. Voor de vluchtelingen die we opvangen in Rijckholt zal
dus zo nodig tijdig een alternatief opvangadres gevonden moeten worden. Met de

Veiligheidsregio zijn afspraken gemaakt dat indien wij als gemeente deze alternatieve
opvangadressen

niet (allemaal) kunnen realiseren, de Veiligheidsregio garant staat voor

herplaatsing. Hopelijk is dat niet nodig en is de oorlog tegen die tijd beëindigd zodat de
Oekraïners weer veilig naar huis kunnen.
banholt

Informatiebijeenkomst inwoners van Rijckholt
Samen met Wonen Plus organiseren we op donderdag 23 juni a.s. van 19.30 — 21.00 uur
in het koetshuis van kasteel Rijckholt een informatiebijeenkomst voor de inwoners van
Riĳckholt. De aanwezigen zullen door Wonen Plus en de gemeente geïnformeerd worden
over de actuele plannen voor het nu verbouwde deel van het klooster. Zij ontvangen hier
allen een huis-aan-huis verspreide inwonersbrief voor.
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de griffie.
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Met vriendelijke groet,
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Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
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