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Onderwerp  Opvang vluchtelingen uit Oekraine 
Datum 19 mei 2022 
Toelichting  Voor vragenhalfuur raadsvergadering 19 mei 
Door Fractie Progressief Oudewater 
  
 
Het is goed en indrukwekkend hoe binnen een gemeente door particulieren en 
gemeenten de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne de afgelopen maanden 
vorm kreeg. Een prachtige ontwikkeling waar hulp geboden wordt aan mensen die in 
nood zijn. Daar staan we achter.  
 
Wij erkennen ook dat de burgemeester de wettelijke taak heeft gekregen om te 
voorzien in de opvang van ontheemden uit Oekraïne.  
 
Inmiddels zo’n 2.5 maand verder lijkt de oorlog in de Oekraïne een nieuwe fase in te 
gaan. Er wordt heel voorzichtig gesproken over het geheel heroveren van de 
Oekraïne op de Russen, er wordt gesproken over vluchtelingen die weer terugkeren, 
er wordt gesproken over herstel en wederopbouw van de Oekraïne. Een acute crisis 
die snel handelen noodzakelijk maakt ontwikkelt zich in een langduriger vraagstuk 
wat vraagt om maatwerk, flexibiliteit en aandacht voor de informatievoorziening voor 
het benodigde draagvlak in de gemeente.  
 
Vriendelijk stellen wij de volgende vragen aan de burgemeester.  
 
In het licht van open overheid, kan het plan waarop akkoord is gegeven vanuit het 
rijk publiek gemaakt worden zodat bewoners kunnen meekijken en meedenken?  
 
Is er daarnaast een uitgewerkt draaiboek voor de ontwikkeling en kan ook dit publiek 
gemaakt worden zodat bewoners kunnen meekijken en meedenken? 
 
Is voor de planontwikkeling contact gezocht met de woningbouwvereniging De 
Woningraat? Is in de inventarisatie naar locaties ook gekeken en overleg geweest 
over de Schuylenburcht en OranjePark II? Vanuit de woningbouwvereniging hebben 
wij vernomen dat zij een gezamenlijke opdracht zien. In diverse gemeenten zijn 
woningbouwverenigingen ook betrokken. Ziet de gemeente voor hen een rol in de 
ontwikkeling en het beheer van het complex? 
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Op dit moment zijn er ± 35 personen in de gemeente Oudewater bij particulieren in 
opvang. Heeft de gemeente een beeld van de woonbehoefte op de korte en 
langere termijn bij deze personen?  
 
Op dit moment zijn in Nederland (laatste cijfers) ruim 36.000 opvangplaatsen in 
gebruik van de ruim 45.000 beschikbare plaatsen. Ook in Woerden zijn nog plaatsen 
beschikbaar in de opvanglocaties. Heeft de gemeente inzichtelijk wat de prognose is 
voor de komende tijd?  
 
De burgemeester heeft gesproken over vergoeding vanuit het rijk. Ervaring leert dat 
vergoedingen vanuit het rijk zelden volledig dekkend zijn. In de RIB van 29 maart 
wordt gesproken over een raadsvoorstel om middelen beschikbaar te stellen om de 
noodzakelijke uitgaven te kunnen doen, vooruitlopend op de compensatie van het 
rijk. Dit raadsvoorstel zou in april voorgelegd worden volgens de RIB. Kunt u 
aangeven wat de stand van zaken is ten aanzien van dit raadsvoorstel, wanneer kan 
de raad dit verwachten? Kan de raad een overzicht ontvangen van de financiële 
onderbouwing van de plannen waaronder de uitgaven en compensatie vanuit het 
rijk?   
 
Kan de burgemeester verhelderen waar de bevoegdheid van de burgemeester nog 
geldt en planvorming en uitvoering dus in het kader van de noodopvang is en waar 
deze bevoegdheid weer stopt? Dit omdat de besluitvorming voor woningbouw op 
Statenland nog niet is afgerond in de gemeenteraad en gewaakt moet worden voor 
zorgvuldigheid in de procedures voor ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Naast fysieke opvang is er ook de behoefte aan andere vormen van ondersteuning, 
zoals zorg psychosociale zorg, onderwijs, dagbesteding, creëren van verbinding met 
de gemeenschap. Kan de burgemeester aangeven welke inspanningen hierin 
gedaan worden en of hier knelpunten te verwachten zijn? Is er geïnventariseerd 
welke behoefte aan ondersteuning er is voor betrokken organisaties zoals 
bijvoorbeeld de scholen? 
 
De VNG bericht over gemeenten die willen helpen bij de wederopbouw van de 
Oekraïne. Is hier ook binnen de gemeente Oudewater al over nagedacht?  
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En tot slot de nieuwsberichten laten ook buitengewoon trieste beelden zien van de 
opvang van vluchtelingen uit andere delen van de wereld in Ter Apel, note bene ons 
eigen land. Wordt van de gemeente ook een inspanning verwacht voor het oplossen 
van de problemen in Ter Apel?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


