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Geachte leden van de raad, 
 
Bij deze raadsinformatiebrief vindt u de brief ‘Van crisis naar een stabiele migratieketen’. Deze 
brief is afgelopen week naar uw college verstuurd namens de voorzitter Veiligheidsregio Zuid-
Limburg. De brief beschrijft kort de afspraken over de opvang van vluchtelingen die gemaakt zijn in 
het Veiligheidsberaad. Ook vraagt de voorzitter om ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid te 
zoeken naar oplossingen voor de opgave waar we met elkaar voor staan. Hierbij wordt erkend dat 
deze opgave onverminderd groot en complex blijft, terwijl de uitvoering tegen de grenzen van het 
vermogen aanzit.  
 
Actualiteiten burgemeestersbijeenkomst 1 juli 2022 
In de burgemeestersbijeenkomst van 1 juli is allereerst de dank uitgesproken voor alle inspanningen 
tot dusver. Daarna zijn de volgende drie opdrachten besproken. 
 
1. Crisisnoodopvang asielzoekers (taakstelling = 225 opvangplekken tot begin oktober)  
Sporthal De Geusselt in Maastricht is in gebruik als crisisnoodopvanglocatie voor asielzoekers. De 
maximale capaciteit is 150 asielzoekers. Deze is nu volledig benut. Daarmee hebben we nog steeds 
een tekort van 75 plekken. De Geusselt is beschikbaar tot en met 13 juli. Vanaf 14 juli hebben we 
225 plekken nodig. 
 
De locaties moeten minimaal geschikt zijn voor de opvang van 50 personen. Dit in verband met de 
noodzakelijke bemensing (24/7), denk aan locatiemanagers, ondersteuners en BHV-krachten. Enkele 
burgemeesters hebben aangegeven sporthallen beschikbaar te kunnen maken voor een periode van 
enkele weken. In onze gemeente hebben we de Polfermolen als locatie aangeboden voor maximaal 
twee weken in augustus. De Polfermolen kan niet voor een langere periode worden aangeboden 
aangezien verenigingen en de basisschool hiervan na de zomervakantie weer gebruik maken. Het is 
nu nog niet bekend of de Veiligheidsregio daadwerkelijk gebruik gaat maken van het aanbod om de 
Polfermolen voor twee weken in te richten als crisisnoodopvang. 
 
2. Statushouders (taakstelling = versnelde uitplaatsing 318 statushouders binnen 6 weken) 
De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. 
Sommige gemeenten lopen achter met het plaatsen van statushouders die aan hun gemeente zijn 
toegewezen. De gemeenten krijgen de opdracht om deze statushouders binnen 6 weken alsnog te 
plaatsen. In onze gemeente gaat het in dit geval om een achterstand van 14 statushouders. Die 
achterstand is ontstaan door de woningnood als gevolg van de watersnoodramp.   
 
3. Oekraïense vluchtelingen (taakstelling = 2.663 opvangplekken) 
Als alles volgens planning verloopt, hebben we in onze regio in week 38 voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen 2.150 opvangplekken beschikbaar. Er worden verschillende mogelijkheden 
verkend om de ontbrekende 513 opvanglocaties in de regio te realiseren, onder andere panden van 
het Rijksvastgoedbedrijf en boten. In de gemeenten Meerssen, Vaals en Beekdaelen lopen nieuwe 
initiatieven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 
 
 
 
 



 
 
 
Hotel Vue als tweede regionale doorstroomlocatie 
Vanaf 18 juli wordt hotel Vue beschikbaar gesteld als tweede doorstroomlocatie voor Oekraïense 
vluchtelingen. Dit betekent dat wanneer er in de eerste doorstroomlocatie in sporthal Rolduc in 
Kerkrade geen plek meer is, vluchtelingen in hotel Vue worden ondergebracht. Dat kan al op korte 
termijn zijn, maar kan ook nog even duren. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd (zie 
bijlage). 
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