Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

Barneveld, 2 maart 2022
Onderwerp: vluchtelingen uit Oekraïne

Geacht College,
De fractie van Burger Initiatief stelt op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad de
volgende vragen over bovengenoemd onderwerp.
Inleiding
Wij zien en horen allemaal het afgrijselijke nieuws over de situatie in Oekraïne. Inmiddels is daar een grote
vluchtelingenstroom op gang gekomen en staan mensen dagen in de file om met name de grens met Polen over te
komen. Overal, ook in onze gemeente, zijn nu hulpacties opgezet, prachtige initiatieven die aangeven hoe de situatie
van onze medemensen onze inwoners raakt en hoe groot de bereidheid is om hulp te bieden.
Nu zijn er niet alleen maar Oekraïners ver weg. Bij verschillende bedrijven binnen onze gemeentegrenzen werken
mensen uit Oekraïne, bijvoorbeeld als chauffeur. Dat zijn dan geen vreemden meer, dat zijn collega’s. En ook deze
collega’s hebben hulp en ondersteuning nodig. Chauffeurs kunnen bijvoorbeeld nauwelijks nog bij hun geld komen,
maar wat nog belangrijker is, die willen graag hun vrouw en kinderen in veiligheid brengen.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:
1.

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

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?

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

4.

Ziet het college mogelijkheden en kan het college mogelijkheden creëren 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?

Wij zien uw antwoorden, graag spoedig, met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Judith van den Wildenberg
fractievoorzitter Burger Initiatief

