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Geachte leden van de raad, 
 
Opvang in Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
De gemeenten in Zuid-Limburg werken niet alleen aan het realiseren van de benodigde 
opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Ook spannen zij zich in om de vluchtelingen te 
helpen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Dit doen de gemeenten samen met partners 
en veel vrijwilligers. En ook Oekraïense vluchtelingen dragen een steentje bij. 
Op Oekraïense vluchtelingen is een Europese beschermingsregeling van toepassing op basis waarvan 
zij in ieder geval voor één jaar in de Europese Unie mogen verblijven, zonder asiel te hoeven 
aanvragen. Ook mogen zij werken en hebben ze recht op onderwijs, onderkomen, sociale bijstand, 
financiële ondersteuning en medische zorg. Gemeenten in onze regio werken hard, om dit op juiste 
en eenduidige wijze te regelen en coördineren:  
 
Werk 
Vanaf 1 april mogen Oekraïense vluchtelingen in Nederland werken zonder dat daarvoor nog een 
tewerkstellingsvergunning nodig is. Om misstanden te voorkomen, moet een werkgever bij het UWV 
melden dat hij vluchtelingen uit Oekraïne in dienst neemt. Vanuit onze regio wordt samengewerkt 
met het werkgeversservicepunt; ze gaan samen met gemeenten bijeenkomsten organiseren om te 
komen tot een match naar werk.  
 
 
Onderwijs 
De onderwijsbesturen basisonderwijs hebben als basiskoers afgesproken dat het aanbod start met 
dagbesteding  en wordt vormgegeven door onze maatschappelijke partners. Daarna volgt toeleiding 
naar een passende vorm van onderwijs. Per subregio heeft één schoolbestuur de coördinatie op zich 
genomen voor de inrichting van het onderwijs. In Maastricht-Heuvelland vindt op drie 
onderwijslocaties een aanbod nieuwkomers-onderwijs plaats vanaf de meivakantie. Parkstad 
organiseert na de meivakantie een centrale opvangplek voor onderwijs met een maximale capaciteit 
van 160 leerlingen. In de Westelijke Mijnstreek wordt Taalvoorziening KC Sittard opgesplitst in een 
voorziening in kern Sittard en een in Stein (BS Kerensheide). 
 
De onderwijsbesturen voor het voortgezet onderwijs vangen de leerlingen op in de reguliere 
structuur. Onderwijs wordt gegeven in het Engels of via digitaal onderwijs vanuit Oekraïne. Verder 
kijken zij naar opvang en een zinvolle dagbesteding. 
 
De scholen zijn op zoek naar leerkrachten met een Oekraïense achtergrond. Het valideren van 
diploma’s en toekennen VOG’s blijkt een tijdrovend verhaal. Bekostiging en vrijwilligersvergoeding 
bieden nog weinig respijt om mensen te motiveren om in die rol ingezet te worden. De scholen 
geven hierover een signaal af aan de landelijke overheid. 
 
Ondersteuning vluchtelingen in gemeentelijke opvanglocaties 
Om de dagdagelijkse praktische zaken in en rondom de beide opvanglocaties in goede banen te 
leiden en om de vinger aan de pols te houden voor wat betreft het welbevinden en het welzijn van 
de vluchtelingen, hebben wij een inrichtingsplan opvanglocaties en ondersteuning Oekraïense 
vluchtelingen vastgesteld. Dit plan kent de volgende functies: 
 

1. Locatiemanager 
De locatiemanager is eindverantwoordelijke voor de locatie, signaleert, is de linking pin voor de 
gemeente, stemt af met de coördinator, fungeert als vast aanspreekpunt voor zowel vluchtelingen 



als omgeving en ziet toe op naleving van omgangsregels en huisregels. De locatiemanager is 
dagelijks op vaste tijdstippen zichtbaar aanwezig. De locatiemanager kan deze functie voor 
meerdere opvanglocaties vervullen en stemt af met de crisis coördinator van de gemeente. Deze 
functie wordt ingevuld door onze medewerker Remco Vijgeboom  
 

2. Coördinator 
De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten en diensten op locatie 
en draagt zorg voor de primaire behoeften en wensen van de vluchtelingen. De coördinator is 
verantwoordelijk voor het aansturen van zowel vluchtelingen als vrijwilligers op locatie. Ook de 
coördinator kan deze functie voor meerdere opvanglocaties vervullen en stemt voortdurend af met 
de locatiemanager. Trajekt levert de coördinator. 
 

3. Sociaal maatschappelijk spreek uur 
Per locatie 1x per week (2 uur) sociaal-maatschappelijk spreekuur op locatie door stichting MEE. Dit 
spreekuur staat ook open voor door particulieren opgevangen vluchtelingen. 
 

4. Spreekuur Vluchtelingenwerk 
VluchtelingenWerk Nederland verzorgt één maal per week een spreekuur. Dit spreekuur is ook 
bedoeld voor particulier opgevangen vluchtelingen en overige statushouders.  
 
Gesprek met bewoners Schin op Geul 
In Schin op Geul ontstond onrust nadat een omwonende van hotel Op de Beek in de buurt informatie 
verspreidde over de mogelijkheid dat het hotel in de toekomst een bestemming als 
asielzoekerscentrum zou krijgen. De burgemeester heeft daarop met enkele omwonenden een 
gesprek gevoerd en uitgelegd dat er absoluut geen sprake is om in de toekomst een 
asielzoekerscentrum in hotel Op de Beek te realiseren. De opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
hotel Op de Beek is uitsluitend bedoeld als noodopvang. Naar aanleiding van het gesprek met de 
buurt is vervolgens nog een bewonersbrief in Schin op Geul verspreid. Deze brief vindt u in de 
bijlage. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Valkenburg aan de Geul, 
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