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Eijsden-Margraten: 7 september 2022. 

Bezoekadres: _ Onderwerp: Rib 1 Opvangrisis / Asiel-deal 

Amerlapiin1 

6269 DA Margraten Beste leden van de raad, 

serwiepunt: 

Met deze raadsinformatiebrief praten wij u bij over de consequenties en regionale/Iokale afspraken 

Breusterhof2 _ voorvloeiend uit de huidige opvangcrisis in ons land en de hieruit voortvloeiende zogeheten Asiel- 

6245ELtijsden _ deal. Tevens refereren wij aan de brief die u onlangs heeft ontvangen aangaande de 

beantwoording van de art.36 vragen van fractie PRO (stand van zaken taakstelling 

vostadres _ Statushouders’). 

Postbus 10 

626976 Margraten _ Algemeen regio Zuid-Limburg 

De afgelopen maanden hebben velen in onze regio hard gewerkt om de benodigde (crisis) 

noodopvangplekken te realiseren. Het doet goed om te zien dat de welwillendheid bij eenieder 

groot is om samen deze uitdaging aan te gaan. Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, blijft 

( +31(0434588400 _ het aanmeldcentrum in Ter Apel echter overvol en de vraag naar (crisis)noodopvangplekken 

infogeisdenmargratennl _ onverminderd hoog. Inmiddels heeft de Rijksoverheid een aanvullend hulpverzoek aan de 

wwweijsden margratenn _ Veiligheidsregio's en gemeenten gedaan. In deze raadsinformatiebrief gaan we in op deze 

aanvullende hulpvraag en wat dit betekent voor Zuid-Limburg 

tel: 14043 

of: +31 (0]43 458 8488 

'PANBNG _ Aanvullende hulpvraag van het Rijk 

NLAGBNGHO285148680 _ Qm het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten zijn alle veiligheidsregio's enige tijd 

BICBNGHNL2G _ geleden gevraagd 225 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers in te richten tot 1 oktober 2022. 

‘Ondanks de inspanning die geleverd is, blift de situatie in Ter Apel onhoudbaar, waardoor de 

volgende aanvullende hulpvraag gesteld is: 

e _ Verlenging van de huidige 225 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers tot 1 januari 2023 

« _ Realisatie van 225 aanvullende crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers tot 1 januari 2023 

Voor Zuid-Limburg komt het totaal hiermee op 450 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers {ot 

1 januari 2023, waarbij geprobeerd wordt om de huidige 225 crisisnoodopvangplekken die reeds 

operationeel zijn te continueren. Verder worden gemeenten gevraagd de uitstroom van 

statushouders te bevorderen. Gemeenten en veiligheidsregio's worden voor al het (extra) werk 

financieel gecompenseerd. 

Deze aanvullende hulpvraag is het resultaat van een onderhandelingsakkoord tussen de VNG het 

[7ÎÎ(LÌ/(ÌW IPO (Interprovinciaal Overleg) en het kabinet, waarbij het VB (Veiligheidsbestuur) mee heeft 

onderhandeld. Het standpunt vanuit het VB was hierin duidelijk dat er enkel op korte termijn acties 

uitgezet kunnen worden door de regio's indien e lange termijn oplossingen komen en keiharde 

garanties zijn. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Burgemeestersbijeenkomst van 26 augustus 2022 

Tijdens de burgemeestersbijeenkomst van 26 augustus is de aanvullende hulpvraag aan de 

veiligheidsregio's besproken. Tijdens dit overleg hebben de burgemeesters toegezegd een 

inspanningsverplichting te willen leveren voor de aanvullende opgave, tot 1 januari 2023. Hierbij is 

echter wel uitgesproken dat een lange termijn oplossing essentieel i. 

Vervolgstappen 

Tijdens de Burgemeestersbijeenkomst van 26 augustus j| zijn de volgende vervolgstappen 

afgesproken: 

1. Voor de huidige crisisnoodopvanglocaties wordt verkend of deze tot 1 januari 2023 

operationeel kunnen blijven. Hiertoe wordt contact opgenomen met de betreffende gemeenten 

2. Om de aanvullende 225 crisisnoodopvangplekken te realiseren, gaat VRZL op zoek naar 

maximaal twee locaties. Dit om de logistieke opgave te vergemakkelijken en e.e.a. te kunnen 

realiseren met de beperkte personele capaciteit. Zodra VRZL geschikte locatie(s) heeft 

gevonden, zal contact worden opgenomen met de betreffende gemeenten om te verkennen of 

het haalbaar is op deze locatie een crisisnoodopvang te realiseren. 

Specifiek Eijsden-Margraten 

Voor hetgeen bovenstaande betekent voor onze gemeente en de huidige stand van zaken in onze 

gemeente aangaande (Oekraïense) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders verwijzen we u 

graag naar onze brief d.d. 30 augustus jl. aan fractie PRO in reactie op de door hen gestelde art.36 

vragen over stand van zaken taaksteling. De griffie heeft deze brief per mail naar u verzonden op 

donderdag 1 september 2022. 

Open-deur-middag 14 september 2022 van 15.00 — 17.00 uur 

Conform de uitgesproken wens tijdens de infoavond voor omwonenden (juni jl.), organiseren wij op 

woensdag 14 september aanstaande een zogenaamde opendeurmiddag tussen 15.00 — 17.00 uur. 

Omwonenden, enkele zakelijke relaties en belangstellende ambtenaren zijn uitgenodigd om een 

kijkje te komen nemen op de Oekraïne-locatie Riĳckholt. Wethouder Mark Gerritsen zal rond 15.15 

uur de aanwezigen welkom heten. 

Natuurlijk bent ook u als raadslid van harte welkom tijdens deze open-deur-middag. Als u van deze 

uitnodiging gebruik wenst te maken, dan dit graag melden bij de grifie zodat we rekening kunnen 

‘houden met uw komst. Dit kan per mailadres E griffie @eijsden-margraten.nl 

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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