Betreft: schriftelijke vragen over de oorlog in Oekraïne; wat kunnen we doen?
Datum: 05-03-2022
Geacht college,
U zult net als wij geschokt zijn over de ontwikkelingen in Oekraïne. De DOP hoopt dat de gemeente
Boekel zich ook daar waar het kan, in gaat zetten voor iedereen die te lijden heeft onder de oorlog in
Oekraïne. Ook al is Boekel maar een speldenprikje op de Europese landkaart, we hopen enorm dat
we gaan doen wat we kunnen doen. Hoe klein ook. We stellen daar graag enkele vragen over.
1. Er dreigt een grote vluchtelingenstroom naar Europa te trekken. Ook Nederland zal
vluchtelingen op gaan vangen. In onze veiligheidsregio moeten we 2000 vluchtelingen
huisvesten; binnen enkele dagen moeten we al plek voor 1000 vluchtelingen aanwijzen. Is
het college bereid nu al proactief te zoeken naar opvanglocaties en/of huisvesting voor
vluchtelingen? Zo ja, binnen welk termijn denkt u (mogelijke) locaties gevonden te hebben?
2. Als het college opvanglocaties en/of huisvestingsmogelijkheden gevonden heeft, is het
bereid om dit de veiligheidsregio/regering mede te delen, zodat Boekel een steentje bij kan
dragen? Binnen welke termijn zou dit kunnen?
3. Welke rol kan het college, de raad of inwoners nog meer vervullen? Denkt
Vluchtelingenwerk Boekel extra mensen nodig te hebben om opvang te begeleiden? Zo ja, is
het een goed idee om een oproep te plaatsen in Weekblad Boekel-Venhorst of InBoekel?
De afhankelijkheid van Russisch gas is een bepalende rol in de houding van de Europese Unie in het
conflict. Veel overheden, nationaal en internationaal, geven aan versneld de afhankelijkheid van
Russisch gas af te bouwen. Het Binnenlands Bestuur publiceerde daar een artikel over het besparen
van vijf miljard kuub Russisch gas.1 We zijn heel benieuwd of de signalen en handvatten die daar
omschreven worden, snel of sneller ingezet kunnen worden.
4. Er wordt geschreven over de spoedcontrole:
Voor gemeenten en omgevingsdiensten is de maatregel 'spoedcontrole op uitvoering Wet
milieubeheer' van belang. 'Dit is een bestaande verplichting die beperkt wordt nageleefd',
schrijft de NVDE daarover. De NVDE meent dat het bevoegd gezag niet alleen de stok van de
controle moet hanteren, maar ook als wortel 'een bespaarservice voor bedrijven' zou moeten
aanbieden met energiebesparingsoplossingen. Met deze maatregel is 0,8 miljard kuub
aardgas te besparen. Dat lukt echter pas, zo schat de NVDE in, na vier jaar.
Kan het college aangeven in hoeverre de gemeente Boekel en de ODBN deze controle nu al
actief uitvoert en in hoeverre dit beter kan? Is het college bereid het laatste te doen als dat
mogelijk is? Zo ja, binnen welke termijn?
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5. Er wordt ook geschreven over inspectieteams:
Ook bij particulieren valt winst te behalen, zoals met beter inregelen van installaties in
woningen. 'Hier zouden inspectieteams, bijvoorbeeld georganiseerd door de gemeenten, de
burger bij kunnen helpen', meent de NVDE2. Het kan binnen een jaar 0,4 en binnen vier jaar
0,9 miljard kuub aardgas besparen. De grootste klapper bij particulieren valt te halen met
het verduurzamen van energiebronnen met zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen.
Wat kan helpen volgens de NVDE is bewoners 'ontzorgen', samenwerking in collectieven
zoals energiecoöperaties en het mensen met lagere inkomens meer toegang geven tot
energiebesparing. Met verduurzaming van energiebronnen valt binnen een jaar 0,6 en
'binnen enkele jaren' 1,9 miljard kuub aardgas te besparen.
BoekelEnergie heeft onlangs samen met de gemeente Boekel een avond voor de inwoners
georganiseerd om voorlichting te geven over de mogelijkheden om energie te besparen.
Behoort dit tot de mogelijkheden voor de gemeente Boekel, eventueel regionaal
georganiseerd? Zo ja, bent u bereid dit op te pakken?
De DOP is enorm enthousiast over de vele burgerinitiatieven die ontstaan om iedereen te helpen die
getroffen wordt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We hopen dat we als gemeente Boekel zowel
op bestuurlijk vlak als maatschappelijk vlak een (extra) steentje bij kunnen dragen.
Alvast dank voor uw beantwoording.
Fractie DOP
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