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Onderwerp: Voorbereiden op opvang Oekraïense vluchtelingen
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
de voorbereidingen die worden getroffen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Inleiding
Door de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende gevechten is een
vluchtelingenstroom op gang gekomen vanuit Oekraïne. In enkele dagen zijn er naar schatting
reeds een miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen. Vanuit het Kabinet en de VNG is een
beroep gedaan op gemeenten om een bijdrage te leveren in de opvang.
Kernboodschap
In Europa voltrekt zich momenteel een humanitair drama. De gevolgen van de inval van
Rusland in Oekraïne raken ons diep. Het is dan ook hartverwarmend om te zien dat onze
inwoners betrokken zijn en hulp aanbieden, ook in de vorm van particuliere opvang.
Bij de opvang trekken we samen op met woningcorporatie Goed Wonen, die het
opvangaanbod coördineert en regionaal afstemt. Op voorstel van Goed Wonen zijn concreet
de volgende locaties in beeld om op korte termijn te dienen als opvang:
• de pastorie in Elsendorp;
• de pastorie Milheeze;
• 9 leegstaande woningen in de Drossard de la Courtstraat in Gemert.
Deze locaties bieden opvang aan ongeveer 50 personen.
Vervolgstappen
1. Komen tot een keuze van locaties;
2. Informeren van en in gesprek gaan met omwonenden; (deze avond praten de burgemeester
en directeur-bestuurder van Goed Wonen de buurtgenoten bij en gaan in op hun vragen);
3. De locaties geschikt maken voor de opvang;
4. Huisvesting bieden.
Uiteraard spelen er meer zaken dan alleen de huisvesting. Denk aan eerste levensbehoeften,
zorg, onderwijs, etc. Ook hier zal uiteraard aandacht voor zijn.
Financiën
Wij gaan er vanuit dat de extra te maken kosten uiteindelijk zullen worden vergoed door het
Rijk. Vanwege de snelheid waarmee dient te worden gehandeld zal het soms nodig zijn als
gemeente voorschotten te verstrekken.
Wij zullen aparte boekingsnummers aanmaken zodat de kosten direct inzichtelijk zijn en ons
ondersteunen bij de op te stellen declaraties richting het Rijk.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

