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Geachte mevrouw Van den Wildenberg,
Op 2 maart 2022 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening
van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over vluchtelingen uit Oekraïne. Graag
beantwoorden wij uw vragen als volgt. Onze excuses voor de late beantwoording.

Datum:

Vraag 1.

Is het college het met ons eens dat ook de gemeente Barneveld mensen uit Oekraïne moet helpen?

Antwoord:

Ja. Daar is het college het mee eens.

Vraag 2:

Is het college voorbereid op de komst van vluchtelingen uit Oekraïne
naar de gemeente Barneveld? Zo ja, hoe? Zo nee, wat doet het college
om voorbereid te zijn?

Antwoord:

Direct na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne is er een crisisteam samengesteld. Voor een nader toelichting verwijzen wij graag naar
de raadsinformatiebrief van 14 april 2022.

Vraag 3:

Is het college bereid een aanspreekpunt voor alle hulp-initiatieven in te
stellen? Dat betekent niet dat de gemeente de hulp over gaat nemen,
maar wel dat iedereen die naar de gemeente belt voor informatie,
doorverwezen kan worden naar de juiste persoon.

Antwoord:

Vanuit het crisisteam wordt daar invulling aan gegeven. Daarnaast
wordt er samengewerkt met partners zoals Vluchtelingenwerk, Welzijn
Barneveld, verenigingen en kerken.

Vraag 4:

Ziet het college mogelijkheden en kan het college mogelijkheden creeren voor tijdelijke huisvesting van gezinnen van Oekraïners die hier al
werken en met hun gezin herenigd willen worden? Kan het college in
deze situatie het gezegde ‘nood breekt wetten’ op een creatieve manier
hanteren?

Antwoord:

Graag verwijzen we voor een nader toelichting naar de raadsinformatiebrief van 14 april 2022. Hierin staat welk opvangmogelijkheden er worden geboden en welke er in ontwikkeling zijn.
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