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Geachte raadsleden, 

Tien dagen na de inval van de Russische troepen in Oekraïne meldden de Verenigde 

Naties dat er al meer dan 15 miljoen mensen gevlucht waren. Hiermee was het, volgens 

de organisatie, op dat moment al de „de snelst groeiende vluchtelingen-crisis sinds de 

Tweede Wereldoorlog” in Europa. Mensenrechtenraad UNHCR schatte aanvankelijk dat 

het aantal Oekraïense oorlogsvluchtelingen zou oplopen tot 4 miljoen maar stelde dit eind 

maart naar boven bij, tot vijf miljoen. Inmiddels zijn meer dan twaalf miljoen mensen uit 

‘Oekraïne op de vlucht. Sinds 9 maart 2022 is n Nederland, specifiek voor de opgave 

opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de nationale crisisstructuur actief. Alle 

veiligheidsregio's kregen via de Rijksoverheid in maart de opdracht om, samen met 

gemeenten, opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Hiermee 

maakte ook Nederland zich op voor de grootschalige opvang van vluchtelingen uit 

Oekraïne. Naarmate de vluchtelingenstroom toenam, is deze opdracht meerdere keren 

aangepast of uitgebreid. 

Ook onze Veiligheidsregio werkt al maanden hard samen met de 16 gemeenten aan een 

regionale, gecoördineerde opvang, om vluchtelingen uit Oekraïne een veilig onderkomen 

te bieden en de zorg en aandacht te geven die zij nodig hebben. 

Medio december heeft onze Veiligheidsregio nog steeds drie opdrachten te vervullen: 

1. Noodopvang Oekraïense 2662 vluchtelingen 

2. Realisatie crisisnoodopvang 450 asielzoekers (tot 31.12.2022) 

3. Versnelde huisvesting voor 261 statushouders 

Ook in de afgelopen periode is onverminderd hard gewerkt om invulling te geven aan de 

opgaven die het Rijk aan de Veiligheidsregio's en de gemeenten gesteld heeft. Het doet 

goed om te zien dat de welwillendheid bij eenieder groot is, laat onverlet dat de impact op 

de organisaties onverminderd groot is, hetgeen Ieidt tot knelpunten in de ambtelijke 

capaciteit. Dit heeft wederom een onvermijdelijke weerslag op de verdere realisatie. 
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Opvang vluchtelingen Oekraïne 

Op dit moment (peildatum 14 december 2022) hebben wij 2.052 opvangplekken 

gerealiseerd. Binnen onze Veiligheidsregio opereren we al geruime tjd vanuit een 

crisissituatie en ondanks vereende bereidwilligheid, is de regio niet ingericht op lange 

termijn opvang. De opvangcapaciteit voor vluchtelingen uit Oekraïne staat, net als de 

reguliere opvangcapaciteit onverminderd onder druk. Het is op dt moment nog niet te 

voorspellen hoe de oorlog in Oekraïne zich in het komende jaar ontwikkelt. Landelijk en 

ook regionaal worden verschillende scenario's uitgewerkt, met het doel om te kunnen 

anticiperen op de uitdagingen die nog op ons af kunnen komen. Medio oktober is 

bovendien de Richting Tijdelijke Bescherming (RTB) verlengd. De richtlijn geeft 

vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg. Maar ook op 

onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken. 

De richtlijn gold tot 4 maart 2023 en is nu met een jaar verlengd. Dit betekent dat de RTB 

in beginsel afloopt op 4 maart 2024. Op voorstel van de Commissie, kan de Raad in de 

toekomst besluiten de richtlijn nog een keer met een jaar te verlengen. De tjdelijke 

bescherming eindigt wanneer de maximale duur is verstreken of eerder, indien de Raad 

vaststelt dat een veilige terugkeer naar het Oekraïne mogelijk is. 

Crisisnoodopvang asielzoekers 

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg verzorgt net als de andere veiligheidsregio's in ons 

land, op verzoek van het Rijk, ook crisisnoodopvang voor asielzoekers. De situatie in 

opvangcentrum Ter Apel werd onhoudbaar en de Veiligheidsregio'’s kregen de opdracht 

ter ondersteuning van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ook vluchtelingen 

uit andere landen op te vangen. ledere Veiligheidsregio heeft het verzoek 450 plekken te 

realiseren tot en met 31 december 2022. Deze opdracht is onlangs verlengd tot 31 maart 

2023 omdat er voorlopig nog geen zicht is op een afname van de vraag. 

Binnen de regio Zuid-Limburg hebben wij op dit moment (peildatum 13 december 2022) 

200 crisisnoodopvangplekken gerealiseerd. Dit betekent dat er voor het einde van het 

jaar nog 250 plaatsen gerealiseerd moeten worden. De realiteit is echter dat er een groot 

tekort is aan geschikte duurzame opvanglocaties. In de zoektocht naar mogelijk geschikte 

locaties is samenwerking gezocht met een regionale makelaar die leegstaande (bedrijfs- 

)panden in kaart heeft gebracht. Dit heeft echter niet tot concrete locaties geleid. 

Enerzijds omdat de panden niet geschikt zijn voor bewoning, anderzijds omdat het 

bestemmingsplan technisch niet mogelijk was. Daarnaast is contact gelegd met het 

Bisdom Roermond om mogelijk vastgoed te inventariseren. Dit heeft er enkel toe geleid 

dat er mogelijke locaties zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er is verder 

gezocht naar alternatieve locaties zoals flexwoningen of woonboten. Medio januari 

worden nieuwe opvangplekken voor asielzoekers ingericht in de gemeente Landgraaf. 

Het gaat om maximaal 150 personen die opgevangen worden op (een klein deel van) het 

evenemententerrein Megaland. De asielzoekers worden ondergebracht in mobiele 

woonunits, naar een voorbeeld van een vergelijkbare opvanglocatie in de gemeente 

Horst aan de Maas. 
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Versnelde (tijdelijke) woningbouw ten behoeve van Statushouders 

Om tegemoet te komen aan de opdracht om versneld Statushouders te plaatsen en in 
het 

licht van de geringe geschikte woningvoorraad binnen de gemeenten, is een projectgroep 

gevormd die de mogelijkheden onderzoekt om flexwoningen te realiseren. De zestien 

gemeenten in Zuid-Limburg zijn gevraagd te kijken naar mogelijke locaties híervoor en 

wat er nodig is om hier ook versneld een ontwikkeling te realiseren. Hoewel alle 

gemeenten aangeven welwillend tegenover het concept ‘flexwoningen’ te staan, zien we 

in de praktijk dat nog niet overal alle seinen op groen staan om daadwerkelijk met de 

ontwikkeling te starten. 

Het voorstel is daarom te starten met de gemeenten die concreet locaties hebben waar 

ook politiek draagvlak voor bestaat (of verwacht wordt) om de versnelling op gang te 

brengen. Dit zijn op dit moment Brunssum, Landgraaf, Stein, Valkenburg a/d Geul en 

Voerendaal. Uitgangspunt is overal: gemixte samenstelling van bewoners en minimaal 

1/3e statushouders. 

Alle gemeenten geven aan knelpunten te ervaren op het gebied van ambtelijke capacit 

'We denken dat als we één regionaal projectteam maken, dat zich voor alle gemeenten 

die in eerste instantie mee doen inzet, we efficiency winst kunnen behalen. Voor elk 

perceel dienen immers dezelfde stappen doorlopen te worden. Waar de expertise niet 

de eigen organisaties of in die van de betrokken woningcorporaties gevonden kan 

worden, kan deze gezamenlijk ingehuurd worden. Gezamenlijk ervaring opdoen levert 

ook lessen op voor de gemeenten die in een later stadium willen starten. 

Gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen ('spreidingswet’) 

Op 8 november jl. deelde staatssecretaris Van der Burg zijn wetsvoorstel 'gemeentelijk 

taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’. Dit wetsvoorstel beoogt een verander 

eit. 

in 

e 

ing 

te brengen in de huidige situatie waarin het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

afhankelijk is van de vrijwillige medewerking van gemeenten om opvang voor 

asielzoekers in Nederland mogelijk te maken. Nederland is op basis van internationale 
en 
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Europeesrechtelijke verplichtingen verplicht om asielzoekers opvang te bieden. Het Rijk 

is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers. Het COA voert dit in opdracht 

van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Tegelijkertijd is er geen wettelijke taak 

voor gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te 

maken. Dit wetsvoorstel wil een einde maken aan deze situatie door gemeenten ook een 

expliciete wettelijke taak te geven bij de opvang van asielzoekers. Tevens wil het kabinet 

met dit wetsvoorstel komen tot een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over 

gemeenten 

In het wetsvoorstel is een tweejaarlijkse verdeeleyclus opgenomen met in de basis drie 

stappen (zie ook document in bijlage): 

1. I februari stelt het kabinet een raming op voor de benodigde plekken voor de 

komende twee jaar. Met daarbij ook de plekken voor bijvoorbeeld alleenstaande 

minderjarigen. De staatssecretaris brengt vervolgens de bestaande duurzame 

plekken in kaart en vraagt aan gemeenten vrijwillig extra plekken aan te bieden, 

boven op wat er van hen getalsmatig wordt gevraagd. Met als beloning € 2.500 per 

plek per twesjaarlijkse verdeelcyclus. 

2. Alseertot 1 mei nog niet voldoende plekken beschikbaar komen, dan krijgen 

provincies en gemeenten de taak om de aanvullende benodigde capaciteit met elkaar 

te verdelen. Voor 1 juli brengen de 12 provincies hierover verslag uit aan de 

staatssecretaris. 

3. Hijneemt dan voor 1 september een verdeelbesluit. Als de verdeling per provincie 

sluitend en evenwichtig is, dan neemt hij deze over. Waar dat niet Iukt, stelt de 

staatssecretaris het verdeelbesluit in het uiterste geval zelf vast. 

Voor 2023 zijn er in totaal circa 55000 plekken nodig. Nu zijn er circa 15.000 duurzame 

plekken beschikbaar. Stel dat gemeenten extra 10.000 plekken tegen beloning aanbieden 

boven op wat er van hen getalsmatig wordt gevraagd, dan zijn er nog 30.000 plekken 

over. Provincie en gemeenten bepalen met elkaar hoe zij deze capaciteit verdelen onder 

de wettelijke taak. Als zij daar in slagen dan neemt het kabinet deze verdeling over. 

Vooralsnog wordt uitgegaan van inwerkingtreding van de wet per 1 februari 2023. 

Vanuit het Veiligheidsberaad zijn vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit van de 

Spreidingswet in de huidige vorm. Het geschetste, stapsgewijze proces in de wet om tot 

voldoende opvangplekken te komen is complex en vraagt om nadere uitwerking. Het 

risico bestaat dat dit gebrek aan duidelijkheid niet leidt tot het beoogde effect van de wet: 

het aansporen van gemeenten om voldoende structurele opvangplekken mogelijk te 

maken. 

Daarnaast heeft het Veiligheidsberaad zorgen over de termijn waarop de Spreidingswet 

tot voldoende opvang leidt. De n de wet geschetste doorlooptijden zijn lang, terwijl de 

urgentie hoog is. Naast snelheid hecht het Veiligheidsberaad ook aan zorgvuldigheid en 

effectiviteit van de wet op lange termijn. Mocht deze benodigde zorgvuldigheid ten koste 

gaan van snelheid, dan zijn meer korte termijn oplossingen van Rijkszijde noodzakelijk, 

zoals noodopvang. 
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Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne 

Sinds 1 april 2022 verstrekken gemeenten leefgeld op basis van de ROOO (Regeling 

opvang ontheemden Oekraïne). Deze regeling is destijds snel tot stand gekomen. Er is 

toen ingezet op een eenvoudige regeling die makkelijk uitvoerbaar was. Dit bracht wel 

een aantal nadelen met zich mee. In de huidige periode (dec-feb) worden een aantal 

wijzigingen aangebracht in de regeling waardoor de regeling beter uitlegbaar is. Een 

aantal wijzigingen zijn met ingang van 1 december. Andere wijzigingen zijn met ingang 

van 1 februari. De belangrijkste wijzigingen hebben als resultaat dat de gezinsinkomens 

meer in lijn zijn met andere doelgroepen, zoals asielmigranten en uitkeringsgerechtigden. 

In het geval van inkomsten kan dt echter wel leiden tot een ingewikkelde/ 

arbeidsintensieve werkwijze in de uitvoering. Gemeenten zijn druk bezig met het 

aanpassen van de werkprocessen en hopen hiermee op tijd klaar te zijn. 

Lokale ontwikkelingen 

Verhuizing Oekraiense vluchtelingen uit klooster Rijckholt 

Rond het weekend van 17 december l. zijn alle vluchtelingen die in klooster Rijckholt 

opgevangen werden verhuisd. Tweederde van de groep is verhuisd naar hotel Groot 

Welsden, de overige gezinnen zijn verhuisd naar appartementen in Noorbeek en in The 

Abbey in Cadier en Keer. De verhuizing is goed verlopen en iedereen kan de komende 

feestdagen doorbrengen in de nieuwe locaties. 

Uitbreiding amv in Cadier en Keer 

Sinds november 2021 wordt een groep van circa 50 alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen (amv's) door het COA opgevangen op het terrein van Via Jeugd in Cadier 

en Keer. Amv's zijn minderjarige vluchtelingen die zonder ouders of meerderjarige 

tamilieleden naar Nederland zijn gekomen. In 2023 wordt de groep amv's n fases 

uitgebreid tot maximaal 100 jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Naar verwachting 

worden eind januaríi de eerste nieuwe jongeren verwelkomd. 

De opvang van de huidige groep jongeren verloopt goed. En er is nog steeds een 

enorme nood aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

Daarom is besloten de opvang uit te breiden. Het vertrouwde COA-team dat de jongeren 

begeleidt krijgt versterking. En het COA blijft in nauw contact met de buurtbewoners. Zij 

zijn sinds de start betrokken en regelmatig samen in gesprek. Het vertrouwen is er om nu 

deze extra stap te zetten. 

Deze uitbreiding naar 100 amv's op het terrein van Via Jeugd past binnen de bestaande 

overeenkomst tussen de gemeente en het COA. Daarbij verandert de looptijd niet. Het 

contract voor de locatie s in 2021 voor vier jaar aangegaan, met optie op verlenging van 

66n jaar. 
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Op maandag 16 januari organiseert het COA samen met de gemeente een bijeenkomst 

voor omwonenden en betrokkenen van de COA-locatie in Cadier en Keer. Daarin komt 

de uitbreiding van de amv-opvang aan de orde. 

De bijeenkomst start om 17:30 uur en wordt gehouden in het hoofdgebouw van Via 

Jeugd (Pater Kustersweg 8 in Cadier en Keer). Parkeergelegenheid is aanwezig op de 

bezoekersparkeerplaats aan de Pater Kustersweg. U kunt zich melden bij de receptie. 

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn dan ontvangen wij graag uiterlijk 

12 januari aanstaande bericht. Aanmelden kan via een kort berichtje naar e-mailadres: 

lawecki@coa.nl   

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

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