
Schriftelijke vragen art. 43 

Onderwerp: Opvang Oekraïense vluchtelingen

Schagen, 1 maart 2022 

Duizenden Oekraïners moeten hun huis ontvluchten voor iets verschrikkelijks: een oorlog in hun 
thuisland. Als Nederland kunnen en moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en er voor hen 
zijn. Het zal een uitdaging worden om locaties te vinden waar Oekraïense vluchtelingen opgevangen 
kunnen worden. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft afgelopen week al een oproep gedaan aan 
gemeenten om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor opvanglocaties.

Wat GroenLinks betreft moet ook Schagen alles binnen zijn macht doen om Oekraïners snel en 
fatsoenlijk op te vangen. Wij gaan er vanuit dat de gemeente Schagen al begonnen is met het zoeken 
naar geschikte locaties en het treffen van voorbereidingen om vluchtelingen op te vangen. Wij 
hebben hier als gemeenteraad en als inwoner van onze gemeente nog niets van vernomen. Vandaar 
deze schriftelijke vragen die u mede kunt zien als urgente oproep: Zorg dat de gemeente Schagen kan 
laten zien dat wij een gastvrije gemeente zijn, biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of 
onderdrukking een veilige haven!

Vragen:
 Is het college bereidt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen?
 Is het college voorbereidingen aan het treffen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen? (zoals 

het zoeken/gereed maken van geschikte locaties) En wat zijn die voorbereidingen?

Graag ook een toelichting als u hier nog niet mee bezig bent.

Veel inwoners van onze gemeente bieden op een of andere manier al een helpende hand of zijn 
bereid dit te doen. Wij zien een gigantische betrokkenheid in de samenleving en een behoefte om te 
helpen: van het inzamelen van goederen tot het zelf onderzoeken of zij een opvanglocatie kunnen 
organiseren of mogelijk zelf vluchtelingen in huis kunnen opvangen.

 Kan de gemeente hier ondersteuning bij geven? En op welke wijze?
 Gaat u dit doen?
 Kan de gemeente hierin het voortouw nemen of zaken coördineren?
 Welke mogelijkheden heeft de gemeente of kan de gemeente ondernemen om, samen met 

inwoners die graag willen helpen, te zorgen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Graag ook een toelichting als u hier niet positief tegenover staat.

Nogmaals, wij kunnen en moeten iets doen als gemeente Schagen voor de Oekraïense vluchtelingen. 
We moeten klaarstaan om deze mensen te helpen. Ik hoor graag z.s.m. van u een reactie en 
hopelijkactie!
 
Namens de fractie van Groenlinks,

Lambert Riteco
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