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Naam: Henk van der Linde 

Onderwerp: Vragen over Oekraïne  

Datum indiening vragen: 2 maart 2022 

 
 
 

Vragen: 

 
Veel Oekraïners zijn op de vlucht naar andere Europese landen, onder andere naar Nederland. Onze 
regering is in gesprek met het COA en met gemeenten wat er gedaan kan worden en waar opvang te 
organiseren is. Tevens zien we in onze gemeente allerlei particuliere initiatieven ontstaan om 
goederen in te zamelen, maar ook om particuliere opvang te organiseren. 
Mede omdat we in de verkiezingstijd zijn en we daardoor als raad niet meer bij elkaar komen is er wel 
behoefte aan informatie, gezien de actuele situatie in Oekraïne. Onze inwoners van de Gemeente 
Noordoostpolder leven enorm mee met Oekraïne. Daarom stellen wij de onderstaande vragen over de 
situatie rond Oekraïne. 
 
Vragen aan College: 
1. Heeft de regering ook de Gemeente Noordoostpolder benaderd over (extra) opvang van 

vluchtelingen? 
 
Antwoord: 
Het kabinet heeft via de Veiligheidsregio’s gevraagd om opvang voor de vluchtelingen voor 
te bereiden. Middels het Veiligheidsberaad zullen daar concrete vragen uit voortkomen. 
 

2. Is de Gemeente op de hoogte van de acties die plaats vinden in de Noordoostpolder? 
 
Antwoord: 
Daar waar deze gedeeld worden met de gemeente zijn wij op de hoogte 

 
3. Ziet het college hierin een coördinerende taak voor de gemeente? 

 
Antwoord: 
De gemeente zal in afstemming met de veiligheidsregio, maar ook organisaties als 
Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis een coördinerende rol pakken waar dat nodig is. 
 
 

4. Wat is het beleid van het college over inzet van opvanglocaties in de Noordoostpolder? 

 
Antwoord: 
Passend bij het statement dat deze week gegeven wordt namens het bestuur van de 
gemeente Noordoostpolder, willen wij ruimharig onze hulp aanbieden. 
 

Ter informatie treft u in de bijlage de e-mail die naar de ambtelijke organisatie is verzonden. 

 
 

Datum beantwoording vragen: 8 maart 2022 

Contactpersoon: Yvonne Bangma Van der Sluis 

BIJLAGE email ambtelijke organisatie 
 



Wij zijn bezorgd 

Van blijdschap over de afschaffing van de coronamaatregelen zijn we al snel overgegaan naar 

bezorgdheid over wat er nu gebeurt in Europa. Niemand had waarschijnlijk verwacht dat we twee 

jaar lang in een situatie terecht zouden komen die gedomineerd werd door een pandemie. En maar 

weinigen zullen gedacht hebben dat er weer oorlog op Europese grond zou ontstaan. Maar in de 

nacht van 23 op 24 februari is Rusland een aanvalsoorlog begonnen tegen Oekraïne. En we vinden 

dat afschuwelijk.  

  

We bieden graag hulp 

Nederland maakt zich, gezien de omvang van de crisis, op voor grootschalige opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne. Het kabinet doet dit in samenwerking met bijvoorbeeld 

Vluchtelingenwerk, Het Rode Kruis en de Veiligheidsregio’s. De situatie is nog erg onzeker en 

verandert met de dag. Hoeveel mensen uiteindelijk Oekraïne zullen ontvluchten hangt in grote mate 

af van de duur en intensiteit van de oorlog. De verwachting is dat een groot deel van de Oekraïense 

vluchtelingen in de buurlanden rondom Oekraïne zal blijven. Een deel van deze groep reist al door 

naar andere Europese landen. Ook hierbij geldt dat deze groep waarschijnlijk groter zal worden 

naarmate de oorlog langer duurt. De eerste vluchtelingen werden de afgelopen dagen al opgevangen 

in Nederland. Dat is nu nog voornamelijk in Amsterdam, Ede en Ter Apel. Maar een aantal verblijft 

ook bij familie, vrienden of anderen die spontaan onderdak hebben aangeboden door het hele land 

heen. Ook in de Noordoostpolder.  

  

Initiatieven uit de samenleving 

Er ontstaan door heel Nederland, en ook in onze gemeente, veel initiatieven om te helpen. Er komen 

vragen of aanbiedingen over bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van (woon)ruimte voor de opvang 

van mensen, inzamelingsacties, maar ook vragen of mensen ingeschreven mogen worden. Mensen 

gaan ook op pad richting Oekraïne met auto’s vol met hulpmiddelen als medicijnen of voedsel. Of er 

worden pro actief mensen opgehaald om ze een veilig onderkomen te geven. Nog niet alles is 

duidelijk, maar iedereen doet zijn best om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wat kan, wat 

mag en bij wie je waarvoor moet zijn. Vluchtelingenwerk heeft een digitaal platform ingericht waarin 

al heel veel vragen beantwoord kunnen worden. Je vind dat 

hier: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl  

  

Hoe gaan we dit aanpakken 

De acute nood in Oekraïne, de humanitaire nood in omringende landen en de omvangrijke 

opvangopgave voor Oekraïners beschouwt het kabinet als een crisis. Naar aanleiding van die crisis en 

de ramp die zich voltrekt richt het kabinet zich tot de Veiligheidsregio’s. 

De komende tijd zullen de veiligheidsregio’s en de gemeenten die daaronder vallen zich in gaan 

zetten om zo snel mogelijk verdere opvang mogelijk te maken, maar ook te zorgen voor 

mogelijkheden als het tijdelijk inschrijven, onderwijs, een uitkering. Het KCC krijgt al verschillende 

vragen binnen.  

  

Crisisstructuur 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl


Door corona hebben we intern een crisisstructuur ingericht. Deze crisisstructuur wilden we afsluiten 

maar de meeste collega’s hebben aangegeven dat zij bereid zijn om ook dit vraagstuk met alle inzet 

op te pakken. Daar zijn we ontzettend blij mee. Dat betekent dat de kerngroep doorgaat, maar ook 

de werkgroepen die daarmee annex zijn. Ondertussen zijn we goed op elkaar ingespeeld en hebben 

we ook de lijnen naar externe organisaties lopen.  

Een aantal collega’s wordt vanuit hun vakgebied of kennis gevraagd om toe te treden omdat dit 

vraagstuk natuurlijk anders is dan een pandemie. Volgende week zal ik jullie hierover informeren wie 

dat zijn en wie je waarvoor kan benaderen. Tot die tijd mag je je met vragen of meldingen tot 

Michelle Elsinga of mij richten. Dan zorgen wij dat het op de juiste plek terecht komt. 

Begin volgende week komt ook een pagina op onze website online met alle relevante informatie. 

  

Statement 

Het bestuur van gemeente Noordoostpolder zal volgende week met een statement naar buiten 

treden waarin hun afschuw wordt uitgesproken over de aanval vanuit Rusland en de bereidheid om 

Oekraïners te helpen. De Oekraïense vlag hebben we gehesen en de fontein in ons centrum heeft de 

kleuren geel en blauw. We gaan er alles aan doen om hulp te bieden. 

  

Maak je je zorgen 

Praat er dan over met je omgeving. Ook hier op het werk. Het is heel begrijpelijk dat dit spannend is 

en onzekerheid met zich meebrengt. Dat je vragen hebt of gewoon even van je af wilt praten. Dat 

kan ook op het werk. Daar zijn we collega’s voor. 
 


