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Geachte raadsleden,  
 
Met verbijstering en afschuw volgen wij de ontwikkelingen in Oekraïne. Wij leven mee met de vele ge-
troffen inwoners van Oekraïne en iedereen die door de oorlog getroffen is. De betrokkenheid vanuit de 
samenleving en de gemeenteraad is groot en duidelijk voelbaar. We zien dit terug in initiatieven die 
zijn opgestart maar ook in de vragen die onze inwoners en raadsfracties aan ons hebben gesteld. 
In deze raadsinformatiebrief zullen we ingaan op de vragen die we van alle raadsfracties mochten 
ontvangen. 
 
Vraag 1. Wij vragen u om samen met de Burgemeesters van Zuid-Limburg dit op te pakken en een  
krachtig signaal af te geven richting de Nederlandse regering; 
Antwoord: Inmiddels is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens alle Neder-
landse gemeenten een signaal ter ondersteuning aan de Oekraïne afgegeven. Ook het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters heeft een krachtig statement hierover afgegeven. Wij willen hierbij 
aansluiten omdat wij denken dat een signaal vanuit de VNG  en het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters krachtiger is dan een signaal vanuit de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. 
 
Vraag 2. Wij vragen u om binnen Zuid-Limburg een actieve rol in te nemen bij het opvangen 
van  oorlogsvluchtelingen; 
Antwoord: Net als alle gemeenten in Zuid Limburg zijn ook wij zeer actief aan de slag voor wat betreft 
de mogelijke opvang van oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne. De ontwikkelingen volgen zich in een 
rap tempo op en inmiddels worden vanuit het Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio Zuid Limburg 
acties opgezet betreffende de opvang van vluchtelingen. De regio Zuid Limburg heeft de opgave om 
2.000 vluchtelingen (langdurig) op te vangen en wij zullen alles in het werk stellen om onze bijdrage 
hierin te leveren. De komende periode zal hier meer duidelijkheid over komen. 
 
Vraag 3. Wij vragen u snel actie te nemen in het zoeken naar mogelijkheden om de oorlogsslachtof-
fers en -vluchtelingen financieel te ondersteunen 
Antwoord Er zijn landelijke acties ingezet (Giro 555) om geld in te zamelen en hier is inmiddels ruim-
hartig gehoor aan gegeven door de Nederlandse bevolking. Het Rijk heeft ook te kennen gegeven een 
landelijke vergoedingsregeling af te kondigen maar hier bestaat nog geen concrete duidelijkheid over. 
Het college stelt zich op het standpunt om lokale initiatieven zoveel mogelijk lokaal te ondersteunen 
en faciliteren op basis van maatwerk.  
 



 

 

Vanuit de samenleving worden hartverwarmende initiatieven ondernomen. Deze acties dragen we  
uiteraard een warm hart toe. Wij zullen daarbij, waar mogelijk en gewenst, ondersteunen en faciliteren 
en zullen we trachten deze lokale initiatieven aan elkaar te verbinden. Op de website van de  
gemeente Gulpen-Wittem geven we onze inwoners meer informatie over het bieden van alle mogelijke 
vormen van hulp aan vluchtelingen. Daarnaast hebben we besloten om een crisisorganisatie in te  
richten om alle ontwikkelingen en de communicatie daarover zo gestroomlijnd mogelijk te laten  
verlopen.  
 
Tot slot 
Het moge duidelijk zijn dat wij als college meeleven en aandacht hebben voor de situatie in de  
Oekraïne en vluchtelingenstroom die dit tot gevolg heeft, en dat we binnen de mogelijkheden die we 
hebben zo goed mogelijk steun en hulp zullen bieden. Indien nodig zullen we u als Raad daarbij  
betrekken. Wij willen u verzoeken om eventuele vragen en signalen uit de samenleving die bij u bin-
nen komen door (te blijven) zetten. Op die manier blijven wij optimaal op de hoogte van wat er speelt 
in de samenleving. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen, zullen wij u uiteraard hierover op de hoogte houden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, 
de secretaris,    de burgemeester, 
<<<  <<< 
 
 
 
 
J.G.A. Kusters  MCM   ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens 
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