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Geachte heer Fijnekam,
Op 31 mei jl. diende u namens de fractie T@B artikel 12 vragen in naar aanleiding van een raadsmemo
over de stand van zaken van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Hardinxveld-Giessendam. Met
deze brief beantwoorden we deze vragen, nadat er eerder telefonisch contact is geweest met u over de
beantwoording.
1) 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?
Antwoord: Onze gemeente heeft 2 locaties waar in totaal 120 personen kunnen worden opgevangen.
Samen met de opvang in particuliere situaties vangt Hardinxveld-Giessendam ongeveer 200 personen
op. Wij vinden dit passen bij de schaal van onze samenleving en is daarmee onze maximale inzet die
we kunnen leveren. Deze bestuurlijke lijn dragen wij ook uit. Dat betekent dat er geen voornemens zijn
om extra locaties aan te wijzen om meer vluchtelingen te kunnen opvangen.
2) U schrijft verderop in de memo: 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?
Antwoord: Dit is bekend en naast deze wekelijkse overleggen zijn er reguliere overleggen op gebied
van communicatie, en inhoudelijke en bestuurlijke voorbereiding van thema's. Hieraan nemen medewerkers van onze gemeente deel (o.m. onderwijs, financiën, leefgeld). Vanuit al deze overleggen kunnen voorstellen of bestuurlijke dilemma's worden besproken in het regionale Bestuurlijk Overleg Oekraine, waarin de burgemeester namens onze gemeente deelneemt, of ter besluitvorming worden voorgelegd in het college van B&W via de inhoudelijk portefeuillehouders. Zo is de lijn van ambtelijke afstemming en advisering naar lokale besluitvorming geborgd. Zoals aangegeven is de GRIP2 status afgeschaald. Daarmee vindt regionaal alleen afstemming plaats en gebeurt besluitvorming lokaal.

In de lokale ambtelijke projectgroep, die wekelijks bij elkaar komt, worden aandachtspunten vanuit de
regio ingebracht. Hieruit kunnen adviezen voor aan het college worden voorgelegd. De verslagen van
de projectgroep (inclusief ingebrachte verslagen van (regio)overleggen) gaan naar het college ter informatie.
3) 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?
Antwoord: Als er een aanvullende vraag komt via de lijn minister – Veiligheidsberaad – Veiligheidsregio
dan wordt deze neergelegd in het college voor bestuurlijke afweging en hanteren we de eerder toegelichte bestuurlijke lijn. Deze lijn is ook beschreven in het coalitieakkoord 2022-2026.
4) 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?
Antwoord: Wij verwijzen u naar de beantwoording op de eerdere vragen en de toegelichte bestuurlijke
lijn. Het is terecht dat u aandacht vraagt voor de ambtelijke capaciteit. In de opstartfase van de opvang
is was er ad hoc ambtelijke capaciteit nodig, zoals eigenlijk altijd bij een GRIP2-situatie het geval is. In
de huidige situatie is er weer balans in de werkzaamheden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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