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De oorlog in Oekraïne veroorzaakt per dag een enorme stroom aan vluchtelingen.
Werd er gisteren nog gesproken over 660.000 mensen, vandaag wordt al weer meer
dan een miljoen genoemd. Vanmorgen is bekend gemaakt dat men verwacht dat ruim
4 miljoen inwoners van Oekraïne hun thuisland zullen verlaten. Veelal vrouwen,
moeders met kinderen, oma’s en opa’s. De beelden op televisie en Internet zullen
niemand onberoerd laten. Wij hebben de vragen gezien die de fractie van de PvdA
gisteren aan u heeft gesteld. Zeer terechte vragen. Wij zouden die graag aanvullen. De
reden daarvoor is dat wij verzoeken krijgen van inwoners. Eén inwoner heeft ons beide
benaderd, vandaar onze gezamenlijke vragen. Een tweede reden is dat enkele
bewoners zelf ook initiatieven ondernemen om vluchtelingen in o.a. Polen te helpen.
De derde reden is dat wij ons beseffen dat Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije
heel veel doen en heel veel kunnen, maar zij kunnen niet de hele vluchtelingenstroom
opvangen. Landelijk heeft het CDA vragen gesteld over een coördinatiepunt voor
particuliere initiatieven. Daaronder begrepen het bieden van een onderdak in de eigen
woning.
Vragen:

1. Overweegt u om naast de veelal landelijk gangbare maar vooral ook stroperige lijnen voor
opvang van vluchtelingen om ook de inwoners van Valkenswaard te vragen om zelf een
moeilijke maar wenselijke helpende hand te bieden? Bijvoorbeeld door mensen in huis op
te nemen als daar genoeg ruimte voor is?
2. Hebt u hierover contacten met de landelijke overheid en kunnen die contacten nu al
leiden tot versnelde stappen die we samen met onze inwoners kunnen zetten?
3. Stel dat inwoners nu al zelf het initiatief nemen om mensen in huis te nemen, in hoeverre
kan de gemeente daarin ondersteunen bijvoorbeeld door gevraagd en ongevraagd advies?
4. Is de gemeente op enige wijze betrokken bij particuliere inzamelacties of overweegt u om
hier stappen in te zetten?
5. Hebt u zelf andere ideeën of initiatieven die sneller kunnen worden ingezet dan de lijnen
via COA?
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