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Geachte leden van de raad,
Extra opvangplekken blijven hard nodig
De gemeenten in onze regio werken nog steeds hard aan de benodigde noodopvangplekken voor
Oekraïense vluchtelingen. Ook spannen zij zich in om deze vluchtelingen te helpen. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om onderwijs, zorg en mogelijkheden om mee te doen in onze samenleving. Dit doen
de gemeenten samen met partners en veel vrijwilligers.
Op dit moment verblijven er zo’n 2.000 Oekraïense vluchtelingen in heel Limburg, waarvan meer
dan de helft in onze regio specifiek. Het aantal vluchtelingen in Limburg schommelt, maar stijgt nog
steeds. Het is een flinke kluif om de 2.000 opvangplekken per veiligheidsregio te realiseren die het
Rijk gevraagd heeft. Gelet op de ontwikkelingen in Oekraïne is de verwachting dat meer
vluchtelingen deze kant opkomen. Onze gemeente Valkenburg aan de Geul registreert relatief
gezien de meeste vluchtelingen in Limburg: per 10.000 inwoners zijn dat er 81.
Nieuwe doorstroomlocatie: sporthal Rolduc in Kerkrade
Sporthal Rolduc in Kerkrade wordt de nieuwe doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De
sporthal gaat uiterlijk 21 juli ’22 open om de eerste vluchtelingen uit Oekraine op te vangen. De
sporthal gaat plaats bieden aan maximaal 200 vluchtelingen. Sporthal Rolduc is bedoeld om
vluchtelingen een eerste onderdak te bieden. Daarbij gaat het om één of enkele nachten in
afwachting van een plek voor langere tijd. Nu dient Glanerbrook in Geleen als eerste opvangplaats
van Oekraïense vluchtelingen in Zuid-Limburg. Om voor een geleidelijke overgang te zorgen, sluit
Glanerbrook pas als alles op orde is in sporthal Rolduc. Tijdens deze overgangsfase kunnen
vluchtelingen zonder verblijfadres al in Kerkrade terecht, mochten er geen beschikbare plekken
meer zijn in Glanerbrook.
Aanvullend verzoek: 25.000 noodopvangplekken
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 29 april ’22 aan de gemeenten het
aanvullende verzoek gedaan, om onder coördinatie van de veiligheidsregio’s in totaal nog 25.000
noodopvangplekken te creëren (zie bijlage ‘Aanvullende opgave noodopvang Oekraïense
vluchtelingen’).
Via het Veiligheidsberaad (overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s) is met het
ministerie gesproken over de randvoorwaarden voor de realisatie van deze additionele
opvangplekken. Er is bijvoorbeeld gevraagd naar helderheid over de duur van de additionele
opdrachten en financiële rugdekking om snel te kunnen handelen.
Ook heeft het Veiligheidsberaad opgeroepen tot een stevige en heldere koppeling tussen Rijk en
regio. Bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van de Nationale Opvangorganisatie, waarvan is
aangekondigd dat deze gemeenten zal ondersteunen in de zoektocht naar de extra opvangplekken.
Deze organisatie faciliteert en ondersteunt bijvoorbeeld met screening van grotere opvanglocaties.
Het uitvoerende werk blijft bij gemeenten en veiligheidsregio’s liggen.
Andersoortige noodopvang
Binnen onze regio is al voorgesorteerd op het verzoek van de staatssecretaris. Omdat de opdracht
voor 2.000 noodopvangplekken al lastig haalbaar blijkt te zijn, wordt voor de extra plekken gedacht
aan alternatieve oplossingen zoals flexwoningen. In tegenstelling tot de huidige noodopvanglocaties,
zouden flexwoningen na gebruik voor noodopvang, kunnen worden ingezet voor de reeds bestaande
woningnood. Momenteel worden potentiële locaties geïnventariseerd en op haalbaarheid getoetst.

Veel meer dan een veilige plek
Als het gaat om opvangplekken staan veiligheid en gezondheid van de vluchtelingen voorop. De zorg
voor plekken is slechts een deel van de opdracht, gemeenten hebben ook de handen vol aan het
regelen van allerlei voorzieningen. Denk aan onderwijs, zorg, leefgeld en arbeidsparticipatie. De
boodschap dat gemeenten hierbij tegen de grenzen van het mogelijke aanlopen, en in dit opzicht
ook ondersteuning nodig hebben, is ook op landelijk niveau herhaald. De kosten voor opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne worden bijgehouden in een separate administratie, zodat deze 1-op-1
kunnen worden doorbelast aan het Rijk.
Derde gemeentelijke opvanglocatie in Valkenburg
In Schin op Geul en in Berg en Terblijt bieden twee hotels momenteel onderdak aan zo’n honderd
vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf deze week wordt hotel Bergzicht aan de Daalhemerweg als
gemeentelijke opvanglocatie in gebruik genomen. Daar worden circa veertig vluchtelingen
opgevangen. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.
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