
 

          
 

Schriftelijke vragen treffen van voorbereidingen op mogelijke opvang van 

Oekraïense vluchtelingen 

  
Geacht college,         1 maart 2022 

Met lede ogen zien wij beelden van Oekraïense families die moeten vluchten voor hun leven. De UNHCR 

maakte afgelopen vrijdag bekend dat er naar verwachting tot vijf miljoen Oekraïners de oorlog in hun land 

zullen ontvluchten. In heel Nederland tonen gemeenten zich op een eigen manier solidair met Oekraïense 

vluchtelingen. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft een oproep gedaan aan Nederlandse gemeenten om op 

zoek te gaan naar opvangplekken voor Oekraïners die hun land halsoverkop hebben moeten ontvluchten. 

Daarnaast heeft de staatssecretaris aangeven dat de maximale termijn van negentig dagen verblijf in Europa 

voor Oekraïners is verlengd. Vluchten staat gelijk aan een onzekere toekomst tegemoet gaan. Wij willen 

voorkomen dat Oekraïense kinderen, jongeren en ouderen noodgedwongen op straat moeten slapen, in het 

geval dat zij geen onderdak kunnen vinden bij familie of vrienden, in een hotel of een andere plek waar ze 

zelfstandig naartoe gaan. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college over het voorbereiden van 

opvang voor Oekraïense vluchtelingen: 

1. Is het college door de Rijksoverheid en/of het COA verzocht om voorbereidingen te treffen voor 

mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen? Zo ja, welke stappen neemt het college om opvang te 

faciliteren? Zo niet, wat is de houding van het college ten aanzien van dit verzoek? 

2. Welke locaties kunnen er eventueel aangewezen worden als noodopvang? En op welke manieren kan 

de gemeente het aantal noodopvangplekken opschalen als dat nodig blijkt te zijn? 

3. Wat zijn, naast noodopvangplekken, meer voorbereidingen die de gemeente kan uitvoeren om niet 

verrast te worden door een eventuele vluchtelingenstroom naar onze gemeente? 

4. Welke rol ziet het college voor Vluchtelingenwerk in Delft met betrekking tot deze crisis in Oekraïne?  

5. Hoe kan de gemeente bemiddelen (administrateur, bemiddelaar vraag en aanbod, coach, matcher, 

financieel, o.i.d.) als Delftse inwoners onderdak aanbieden om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk te 

huisvesten?  

6. Airbnb heeft bekend gemaakt dat zij onderdak willen bieden aan 100.000 Oekraïense vluchtelingen. 

Kan het college dit bericht bevestigen? En is het mogelijk om voor deze specifieke gevallen een 

uitzondering te maken op het maximum van 60 verhuurbare dagen per jaar?   

Waar het kan willen we deze ramp voor het Oekraïense volk een halt toe roepen en voorkomen dat zij hun 

thuisland moeten ontvluchten. Op alle niveaus moeten we doen wat we kunnen om deze oorlog te stoppen, 

mondiaal, in EU-verband en als Nederland.  

7. Welke concrete mogelijkheden ziet het college om ook vanuit de gemeente(n) hieraan bij te dragen?  

8. Welke banden en/of afhankelijkheden heeft de gemeente direct of indirect met de Russische 

overheid? Is het college bereid deze te beëindigen als ondersteuning van reeds ingezette sancties? 
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