
 
   
 

 

Indienen schriftelijke vragen art. 12 reglement van orde. 
 

Indiener : Dick Fijnekam 
Vragen voor : Portefeuillehouder 
Datum  : 31 mei 2022 

Onderwerp : Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in Hardinxveld-Giessendam 
 
Uit de raadsmemo “stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne” van 24 mei jl. staat 
onderstaande vermeld. 

 
Uitgangspunt voor opvang in Hardinxveld-Giessendam  
Op beide opvanglocaties kunnen in totaal ongeveer 120 personen worden opgevangen. Dat 

aantal varieert omdat mensen soms doorreizen naar locaties elders in Nederland of Europa. 
Daarnaast is er een aantal mensen in opvang bij particuliere adressen. Ook dit aantal 
varieert. Het totaal aantal mensen dat nu wordt opgevangen in ons dorp ligt rond de 200 

personen. Dit past bij de schaal van de samenleving en is tegelijk de maximale inzet die we 
kunnen dragen (ongeveer 1 op 100 inwoners). Dit bezien we ook in het licht van de totale 
landelijke opgave die bestaat uit de opvang Oekraïners, de huisvesting statushouders 

waaraan we voldoen en overloop vanuit COA. 
 
Mijn fractie zou graag op onderstaande vragen antwoord willen van de portefeuillehouder. 

 
Volgens diverse media en de Veiligheidsregio’s worden de komende maanden nog meer 
vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. 

U schrijft in de memo dat de maximale inzet die we kunnen dragen bereikt is. 
 
Vraag: mag ik hieruit opmaken dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam de 

komende maanden geen extra locaties meer aanwijst voor opvang van 
Oekraïense vluchtelingen? 
 

U schrijft verderop in de memo. 
 
“Relatie Veiligheidsregio en gemeenten  

Inmiddels is besloten om de GRIP2 via de regionale crisisorganisatie af te schalen. Wel 
blijven er verbindingen tussen de regionale Veiligheidsregio en de gemeenten om af te 
stemmen en gezamenlijk op te trekken waar dat mogelijk is. Zo is het regionaal beleidsteam 
omgevormd naar een bestuurlijk overleg Oekraïne waarin de burgemeesters de voorzitter 

van de Veiligheidsregio, burgemeester Kolff, voeden in aanloop naar de vergaderingen van 
het Veiligheidsberaad. De lokale adviseurs rampenbestrijding (ARB) hebben wekelijks 
overleg. En ook via communicatie is er regionaal overleg. Daarnaast neemt de 

bestuursadviseur deel in het afstemmingsoverleg waarin allerlei thema's worden 
geagendeerd voor strategische vertaling op de middel- en langere termijn. Vanuit deze groep 
wordt informatie gedeeld in de gemeenten van de Veiligheidsregio en worden de adviezen 

aan het regionaal bestuurlijk overleg voorbereid”.  
 
Vraag: In hoeverre bent u als portefeuillehouder op de hoogte van de wekelijkse 

overleggen die de lokale adviseurs rampenbestrijding hebben?  



Vraag: Hoe houdt de portefeuillehouder grip op de zaak als er bijvoorbeeld 

gevraagd wordt om binnen onze gemeente alvast verder te kijken naar meer 
opvanglocaties? 
 
Vraag: Als er vanuit de Veiligheidsregio wordt verzocht om binnen onze gemeente 

Hardinxveld-Giessendam meer vluchtelingen op te nemen met de wetenschap dat 
we binnen onze organisatie geen capaciteit hebben om dit op te pakken. Wat is 
dan het standpunt van de portefeuillehouder? 

 
Graag vernemen wij uw beantwoording op deze schriftelijke vragen. 
 

In afwachting op uw reactie verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 

Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) 
 
Dick Fijnekam 

Fractievoorzitter. 

 

 

 


