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VERSLAG 
 

Notulen van : Bestuurlijk afstemmingsoverleg Oekraïne 

Verslagnummer : 7 

Gehouden op : Donderdag 2 juni 2022 19:00 – 20:00 uur 

Plaats : Digitaal MS Teams 

Voorzitter : Ahmed Marcouch  

Genotuleerd door :  

 

Verder aanwezig Afwezig met kennisgeving 

Jan Luteijn, wnd. burgemeester Barneveld  

Gemma Tiedink, loco-burgemeester Duiven  

Agnes Schaap, burgemeester Renkum 
Carol van Eert, burgemeester Rheden 
Ester Weststeijn, burgemeester Rozendaal 
Wimar Jaeger, wnd. burgemeester Scherpenzeel  

Floor Vermeulen, burgemeester Wageningen 
Jan Derksen, loco-burgemeester Westervoort 

Anton Slofstra, directeur brandweer/operationeel leider 

Henk Bril, directeur publieke gezondheid  

Loes van der Meijs, burgemeester Doesburg  

René Verhulst, burgemeester Ede 
Nelly Kalfs, burgemeester Lingewaard 
Patricia Hoytink, burgemeester Overbetuwe  

Gerard Renkema, burgemeester Nijkerk 

Luciën van Riswijk, burgemeester Zevenaar 

 

Verslag tekst: 

 

3. Opvang asielzoekers 
Bij de agenda waren de volgende stukken in relatie tot dit onderwerp toegevoegd: 

- Memo ‘Opdracht opvang asielzoekers’ van crisisteam Oekraïne en TOVO 
- Brief staatssecretaris aan Veiligheidsberaad t.a.v. crisisnoodopvang d.d. 31 mei 2022 
- Notitie ‘Invulling crisisnoodopvang asielzoekers van RCDV d.d. 31 mei 2022 

 
Mevrouw  geeft een toelichting. 
In het Veiligheidsberaad d.d. 23 mei is afgesproken dat elke veiligheidsregio een inspanning levert om 150 
‘reguliere asielzoekers’ gedurende twee weken op te vangen. Om daar uitvoering aan te geven, heeft de 
Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RDCV) op eigen initiatief een schema 
opgesteld dat erin voorziet dat groepen van vier regio’s steeds twee weken in totaal zeshonderd plekken 
verzorgen; per regio dus 150. Onze regio is volgens dat schema vanaf 15 juni aan de beurt om 150 
plekken te leveren. Vooralsnog heeft bovenstaande niet geleid tot een bestuurlijke opdracht om de 
besluiten uit te voeren. Er zijn 3 scenario’s mogelijk voor de uitvoering: 

1. Opvangen asielzoekers bestaande noodopvanglocaties 
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2. Andere (grootschalige) opvanglocaties 
3. Inrichten van opvang voor langere termijn 

De scenario’s zijn uitgewerkt in de bij de agenda gevoegde notitie. 
 
De heer Van Eert doet inbreng namens een aantal afwezige collega’s: 

− Lingewaard: mevrouw Kalfs kiest voor scenario 3 en heeft in haar gemeente geen mogelijkheden 
voor scenario 2. Verder vraagt ze naar de reden dat de doelgroep van de locatie Pactum in 
Overbetuwe, beschreven in scenario 1, niet omgezet kan worden. NB: zie verslag BAO 18 mei 
2022: het betreft een locatie bij een jeugdzorginstelling met kwetsbare kinderen 

− Zevenaar: de heer Van Riswijk heeft aangeboden dat -indien het COA een boot regelt-  deze aan 
de kade van de gemeente mag. 

− Doesburg: mevrouw Van der Meijs zou onder druk een sporthal vrij kunnen maken, maar heeft 
geen capaciteit in de gemeente om daar inzet op te plegen. 

Verder geeft de heer Van Eert aan dat de gemeente Rheden iets kan betekenen in scenario 2. De 
gemeente heeft een locatie die -indien deze per 13 juni gehuurd kan worden- gedurende 2 weken (vanaf 
15 juni) ingezet kan worden om 150 asielzoekers op te vangen. Daarna kan de locatie klaar gemaakt 
worden om 75-90 Oekraïners langdurig op te vangen. Het betreft een bestaand gebouw waar mensen 
beter kunnen verblijven dan in een sporthal. 
Alle seinen staan op groen. Er is instemming van het nieuwe college. Ambtelijk is er al contact geweest 
met de heer  het COA over deze optie. Het COA is blij met de potentiële tijdelijke CNO-
locatie omdat het een grote locatie betreft (150) in plaats van meerdere kleine locaties met in totaal 150 
plekken die door sommige veiligheidsregio’s worden aangeboden.  
De eigen raad en omwonenden moeten eerst nog geïnformeerd worden. 
Met deze optie zou de regio kunnen voldoen aan het verzoek van de staatssecretaris en het 
Veiligheidsberaad.  
 
Mevrouw Westeijn zegt altijd een bepaalde mate van verlegenheid te voelen in dit soort overleggen omdat 
de schaal van de gemeente Rozendaal zich niet leent voor grote inzetten. Qua capaciteit kan de 
gemeente het niet aan om in 1 of 2 gymzalen crisisnoodopvang te organiseren. 
Mevrouw Westeijn vindt het een goed en genereus aanbod van de gemeente Rheden. Het kost de 
gemeente Rheden veel inspanning en daar is waardering voor. 
 
De heer Jaeger noemt de inefficiency van de regionale CNO-locatie voor Oekraïners in de gemeente 
Scherpenzeel. De locatie heeft 80 bedden, er kan opgeschaald worden tot 120 bedden maar gemiddeld 
wordt er door 4 personen gebruik van gemaakt. Voor deze regionale CNO-locatie is verlenging mogelijk 
tot 1 september.  
De heer Jaeger zegt dat de locatie ook ingezet kan worden voor 100 reguliere asielzoekers. Voordeel is 
dat het langer dan 2 weken kan, maar de kanttekening is dat de benodigde 150 plekken niet mogelijk zijn 
op deze ene locatie.  
Bovendien is er extra capaciteit nodig voor de gemeente ten aanzien van de organisatie van deze locatie. 
 
De heer Marcouch vindt leegstand in de regionale CNO-locatie ook zonde, maar als er morgen alsnog een 
grote groep Oekraïners komt, is de locatie nodig. Hij vindt daarom dat -gezien verlenging mogelijk is- de 
locatie aangehouden moet worden tot september. De heer Jaeger zou dan wel graag bovenregionaal 
gaan samenwerken met de andere Gelderse veiligheidsregio’s zodat efficiënter opgevangen kan worden.  
 
 
 

 
 

Afgesproken wordt: 

- 
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De heer Luteijn spreekt ook namens de heer Renkema. Beide burgemeesters zijn bezig met de 
gemeenteraden voor het openen van een meerjarig asielzoekerscentrum (AZC) in hun gemeenten. Indien 
de gemeenten zouden moeten leveren voor scenario 2, kunnen ze een sporthal leveren voor maximaal 
150 asielzoekers. Beide burgemeesters hebben de voorkeur zich te concentreren op een langdurig AZC. 
De heer Luteijn uit zijn respect voor de heer Van Eert.  
 
Niet naar aanleiding van de woorden van de heer Luteijn, maar in algemene zin, zegt de heer Marcouch 
dat je als burgemeester soms geluk hebt met een locatie, maar je je soms ook hard moet maken om een 
locatie beschikbaar te maken. Het is belangrijk dat we de inspanningen inzichtelijk maken naar elkaar toe. 
Een aantal collega’s kunnen soms meer dan wat op ‘het lijstje’ staat. De heer Marcouch geeft mee dat 
voorkomen moet worden dat de druk op een enkeling komt. Te snel zeggen dat het niet lukt is geen optie. 
Desnoods moeten hotels worden ingericht. Om elkaar niet te verliezen moeten de inspanningen naar 
elkaar inzichtelijk worden gemaakt.   
 
Mevrouw Schaap deelt mede dat vandaag 100 reguliere asielzoekers in haar gemeente komen wonen tot 
1 februari. Ook wordt in de gemeente gewerkt aan woonruimte voor statushouders (17 gezinnen). 
Daarnaast is over 10 dagen een opvanglocatie voor 70 Oekraïners beschikbaar. In geval deze omgezet 
moet worden naar doelgroep reguliere asielzoekers zal dat gedaan worden. 
 
De heer Marcouch hoort altijd meer opvanglocaties dan op ‘de lijstjes’ staan. Hij roept op de lijsten 
compleet te laten maken want de lijsten gaan rond. 
Op de vraag van de heer Marcouch of ambtelijke ondersteuning nodig is om de processen te versnellen, 
antwoordt mevrouw Schaap ontkennend. Dat is niet nodig. 
 
De heer Vermeulen heeft waardering voor wat er allemaal gebeurt. Bij het uitgangspunt ‘zo permanent 
mogelijk’ past scenario 3, maar daarmee kan niet snel geschakeld worden. In het kader van scenario 2 
kijkt de gemeente Wageningen naar sporthallen. De focus is nu gericht op hotel WICC in Wageningen. 
Uitgangspunt is dat locaties voor alle groepen geschikt zijn. In de gemeenteraad is afgesproken dat het 
vraagstuk breed bekeken moet worden. Er wordt gekeken wat het beste past op het moment dat het zich 
voor doet.  
Stel dat een locatie voor Oekraïners toch gebruikt moet worden voor reguliere asielzoekers dan komt de 
gemeente mogelijk wel in de knel met opvang van Oekraïners en dan moet regionaal naar een oplossing 
gezocht worden.  
Bovenstaande staat los van de verlenging van het AZC waar de gemeente ook mee bezig is.  
 
Op een vraag van de heer Jaeger over de opvang van reguliere asielzoekers gedurende 2 weken geeft de 
heer Marcouch een toelichting op wat er in het Veiligheidsberaad is afgesproken. Er moet een einde 
komen aan de periodieke beelden van asielzoekers zonder slaapplek in Ter Apel. Het is een 
crisisnoodinterventie en in verband met draagvlak: ‘2 weken is ook echt 2 weken’. 
Behalve de crisisnoodopvang is er ook behoefte aan noodopvang. In Arnhem zijn huisjes gekocht 
waarmee de gemeente hoopt een duurzame oplossing te hebben gevonden voor huisvesting; ook voor 
statushouders en andere spoedzoekers. 
 
De heer Van Eert doet wellicht een overbodige opmerking maar spreekt toch de wens uit dat -als zijn 
gemeente de locatie voor scenario 2 voor de regio gaat organiseren, als hij vraagt om ondersteuning hij 
ervan uit gaat dat de collega’s dit leveren. Ook doet hij de oproep aan collega’s om even goed te 
schakelen ten aanzien van het aspect veiligheid als dat nodig is. Er zal meer capaciteit nodig zijn voor 
veiligheid (net als bij een grootschalig evenement) bij de twee weken durende opvang van 150 reguliere 
asielzoekers.  
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De heer Vermeulen roept op scenario 3 niet helemaal los te laten nu we starten met scenario 2. Hij 
verwacht dat er vaker vragen gaan komen en voelt de verplichting om ook locaties voor langere termijn te 
zoeken. De heer Marcouch is het daar mee eens. Scenario 2 geldt voor de huidige noodsituatie. Voor de 
duurzame locaties moet niet alleen meegewogen wat je sociaal kunt dragen maar ook het ruimtelijke 
aspect moet worden meegenomen. Er zijn bijvoorbeeld ruimten om een dorp te creëren. Dat kan inzet zijn 
voor een gesprek met het Rijk: ‘We hebben grond, wat kunt u voor ons realiseren?’.  
De heer Vermeulen is het daarmee eens en zegt dat er daarnaast landelijk een tweede Ter Apel geopend 
moet worden. 
 

 
De heer Van Eert vraagt wat vandaag afgesproken is vertrouwelijk te houden tot het moment dat de raad 
en inwoners van de gemeente Rheden geïnformeerd zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het BAO besluit: 

1. opdracht te verstrekken tot ‘het ondersteunen in de voorbereiding van, en het voeren van 
regionale coördinatie op, de opvang van 150 asielzoekers gedurende twee weken’ aan TOVO 

2. voor deze opdracht scenario 2 in te zetten; een andere (grootschalige) opvanglocatie te openen 
in de gemeente Rheden 

3. omdat één van de twee projectleiders TOVO afkomstig is uit de gemeente Rheden en Rheden 
een grote klus krijgt t.a.v. opvang van 150 asielzoekers namens de regio, wordt -indien nodig- 
een uitvraag gedaan bij de overige gemeenten voor het leveren van een nieuwe projectleider 
en/of communicatiemedewerker.  

4. 
 




