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VERSLAG 
 

Notulen van : Bestuurlijk afstemmingsoverleg Oekraïne 

Verslagnummer : 10 

Gehouden op : Vrijdag 26 augustus 2022 10:00 – 11:00 uur 

Plaats : Gemeentehuis Ede, raadszaal 

Voorzitter : Rene Verhulst 

Genotuleerd door :  

 

Verder aanwezig Afwezig met kennisgeving 

Hans van Daalen, loco-burgemeester Barneveld 

Loes van der Meijs, burgemeester Doesburg  

Huub Hieltjes, burgemeester Duiven  

Nelly Kalfs, burgemeester Lingewaard 
Patricia Hoytink, burgemeester Overbetuwe  

Carol van Eert, burgemeester Rheden 
Simon Warmerdam, loco-burgemeester Rozendaal 
Wimar Jaeger, wnd. burgemeester Scherpenzeel  

Floor Vermeulen, burgemeester Wageningen 
Arend van Hout, burgemeester Westervoort 

Luciën van Riswijk, burgemeester Zevenaar 

Anton Slofstra, directeur brandweer/operationeel leider 

Ahmed Marcouch, voorzitter Veiligheidsregio / 

burgemeester Arnhem 

Gerard Renkema, burgemeester Nijkerk 

Agnes Schaap, burgemeester Renkum 

 
 

 

Verslag tekst: 

 

 
 
2. Verslag BAO Oekraïne 24 juni  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Hieltjes geeft aan n.a.v. pagina 4 dat er in 
Duiven en Zevenaar 250 asielzoekers in een drietal hotels ondergebracht zijn en dat de 
gemeente Duiven aan het kijken is voor de langere termijn. De heer Vermeulen geeft aan n.a.v. 
pg. 4 dat de verlenging van de overeenkomst ten aanzien van het AZC nog wel getekend moet 
worden. 
 
 
3. Terugkoppeling Veiligheidsberaad maandag 8 augustus en donderdag 25 augustus 
Veiligheidsberaad 8 augustus. (de heer Verhulst) 
Op 8 augustus is gesproken over de mogelijke ophoging van het aantal asielzoekers met 225 voor de 
crisisnoodopvang. Het Veiligheidsberaad heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is vanwege een aantal 
randvoorwaarden die niet ingevuld zijn. Daarnaast lag 
de vraag op tafel om langer door te gaan met de crisisnoodopvang ter ontlasting van Ter Apel, dus na 1 
oktober. Ook hiervan is gezegd dat dit niet kan, zolang de randvoorwaarden niet geregeld zijn. 
(randvoorwaarden zoals: COA op orde, IND op orde etc). Geld is het laatste probleem. 
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Veiligheidsberaad 25 augustus. (de heer Van Eert) 
Op 8 augustus zijn er vanuit het Veiligheidsberaad een aantal eisen neergelegd bij het Rijk. Dit heeft 
geleid tot een versnelling om zaken op orde te krijgen. De VNG en het IPO hebben met het kabinet om 
tafel gezeten om te komen tot een integraal pakket. Dit pakket maatregelen is donderdagmiddag pas 
rondgestuurd. De heer Van Eert heeft er voor gekozen om geen terugkoppeling op de app te geven maar 
vandaag dit pakket te bespreken. Daarom is het gisteravond alsnog rondgestuurd. 
 
De heer Van Eert loopt door het afsprakenpakket aan de hand van de presentatie die ook in het 
Veiligheidsberaad gegeven is. Deze presentatie is bij het verslag gevoegd. 
Voor wat betreft het flexibel inzetten van opvangplekken wordt niet bedoeld dat opvangplekken gemengd 
worden voor de verschillende doelgroepen, maar dat een opvangplek wel een tijd voor bv Oekraïners kan 
zijn en dan een tijd voor asielzoekers. 
 
Het eerste deel van de vergadering was voor het Veiligheidsberaad intern, daarna is het kabinet 
aangeschoven. Er zijn complimenten gegeven voor het onderhandelingsresultaat. De VNG en het IPO zijn 
akkoord met de afspraken. Een aantal collega burgemeesters hebben veel twijfels. Er is weinig 
vertrouwen in de realisatie vanuit het Rijk. 
De heer Van Eert geeft aan dat hij ook de positie van de burgemeester in de afspraken mist. 
Een aantal regio’s heeft aangegeven dit niet te willen en kunnen organiseren en geven aan dat er geen 
tijd is geweest om de achterban te consulteren. Daarnaast is aangegeven dat vanuit het Rijk ook de 
provincie steviger in positie gezet mag worden. 
 
De staatssecretaris heeft aangegeven dat het kabinet staat voor de toezeggingen die zij gedaan hebben. 
Maar geeft wel aan dat de politiek soms wat weerbarstig kan zijn. Hij heeft aangegeven dat zaken rondom 
COA en IND niet goed gegaan zijn. De bedoeling is om veel te gaan bouwen, maar locaties zijn wel een 
gemeentelijke kwestie. 
 
De meerderheid van het Veiligheidsberaad staat achter de afspraken en geeft aan hiervoor ook te willen 
werken. De burgemeesters hebben aangegeven het eigen aandeel te gaan leveren. Maandag 29 
augustus is er nog een Veiligheidsberaad, daar is nog de mogelijkheid om zaken terug te geven. Maar het 
Rijk moet nu gaan beslissen. (NB. Het kabinet heeft vrijdagmiddag 26 augustus 2022 ingestemd met de 
afspraken) 
 
De heer Verhulst geeft aan dat het goed is om op korte termijn wel samen te spreken over wat de 
afspraken inhouden voor ons. Maar eerst moeten we het akkoord even afwachten. Het zal ook deels een 
governance discussie worden. 
 
Vragen 
De heer Van Riswijk geeft aan dat het akkoord vooral een grote geldkwestie lijkt te zijn. Maar dat is 
volgens hem niet het grootste probleem. Gaat vooral om probleem met capaciteit. Waar komt nu deze 
focus op geld vandaan? De heer Van Eert antwoordt dat hij dit niet weet. Qua geld speelt er natuurlijk wel 
iets. Maar meerdere mensen hebben aangegeven dat het voornamelijk om de handjes gaat. Maar als je 
handjes gaat inhuren, is geld wel weer een punt. 
 
De heer Van Eert geeft aan dat er ook nog gesproken is over het stoppen van de hoogte van de instroom. 
Dit is wettelijk gezien moeilijk. Er wordt nu gekeken of je gezinshereniging iets kan uitstellen. Dat zal de 
druk iets kunnen verminderen. Op dit moment zijn de huidige concept afspraken het meest haalbare. 
 
De heer Verhulst geeft aan dat geld niet het grootste probleem is. Hij maakt zich wel zorgen als je uit de 
crisismodus gaat of dan de sense of urgency nog wel hoog blijft. 
Mevrouw Van Der Meijs geeft aan dat ruimte ook een probleem is. Zij vraagt of het Rijk al een 
inventarisatie gedaan heeft van eigen mogelijkheden. Dit is al gebeurd. 
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Mevrouw Kalfs vraagt zich af of er ook in termijnen gedacht wordt. We kunnen veel maar niet alles 
tegelijkertijd. De heer Van Eert geeft aan dat de CNO-locaties heel snel moeten tot 1 januari 2023. Daarna 
ook kijken naar de bestaande capaciteit en naar doorlooptijden. We moeten met elkaar kijken en zoeken 
naar wat er mogelijk is. 
De heer Hieltjes is blij dat het Rijk komt met een visie over de asielketen. Hij vraagt zich af hoe we kunnen 
komen tot beleid ten aanzien van instroom en doorstroom van Oekraïners. En of het mogelijk is om 
ervaringen met elkaar te delen. De heer Verhulst geeft aan dat hij een brede update naar zijn 
gemeenteraad heeft gestuurd om uit te leggen hoe het nu precies zit. De verschillende stromen 
vluchtelingen lopen door elkaar. De heer Van Eert geeft aan dat beleid vooral van het landelijk niveau 
moet komen. Hij geeft aan dat als wij daar zelf iets in kunnen doen, dat we dat dan ook moeten doen. 
De heer Verhulst geeft aan dat veel Oekraïners werk vinden buiten de gemeente om. Daar is geen zicht 
op. De heer Hieltjes vraagt of de veiligheidsregio hier iets in kan betekenen. De heer Vermeulen geeft als 
tip aan om bij nieuwe opvang flexibel te zijn in het zeggen welke vluchtelingen waar komen. 
 
 

 
De heer geeft aan dat wij ook vooral met de asielzoekers zitten. Er komt nu een schip in Arnhem 
met 194 plaatsen. Maar dat betekent wel dat er nog 31 plaatsen nodig zijn voor 1 oktober. En daarna 
komen we waarschijnlijk nog een keer 225 plaatsen tekort. 
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De heer Van Daalen geeft aan dat het wel goed zou zijn om als afstemmingsoverleg een commitment te 
geven op de taakstellingen. Ook heeft hij behoefte aan duidelijkheid waaraan opvanglocaties moeten 
voldoen. De heer Van Daalen geeft aan dat er dinsdag in het college van Barneveld gesproken wordt over 
de crisisnoodopvang asielzoekers en of de gemeente daar iets in kan betekenen. Er ligt nog geen 
concreet voorstel. 
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5. Rondvraag en sluiting 
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