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D66
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Oproep opnemen vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022

Kennisnemend van

* het feit dat een grote stroom mensen het oorlogsgebied Oekraïne ontvlucht;
« het feit dat het landelijk crisisberaad in overleg met veiligheidsregio's de korte termijn behoefte aan

opvang in de regio heeft/zal aangeven.
Overwegende dat

» De gemeente Bloemendaal een welvarende, sociale en humanitaire gemeente is;
* Aangenomen mag worden dat er grote bereidheid is bij de inwoners in de gemeente om hun aandeel te 

leveren in de (nood) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;
» de gemeente Bloemendaal op dit moment naast nu lopende projecten weinig te bieden heeft.

constaterende dat

» gemeenten samen hun maatschappelijk en humanitaire verantwoordelijkheid nemen en daarmee het 
verschil kunnen maken;

* opvang en huisvesting alleen niet voldoende is, omdat het merendeels getraumatiseerde gezinnen zijn 
waar de vader in het oorlogsgebied achter gebleven is;

» Naast huisvesting, voor nog onbepaalde tijd, ook zorg en inkomen nodig zal zijn.
spreekt uit dat

» het belangrijk is dat ook de gemeente Bloemendaal wil helpen waar haar inwoners hun maatschappelijke 
en humanitaire verantwoordelijkheid nemen bij de (nood) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;

» extra maatregelen nodig zijn voor zorg en inkomen.
Draag het college op om

* om na overleg met veiligheidsregio's en het landelijk crisisberaad binnen alle kernen van de gemeente na 
te gaan waar vastgoed of locatie beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;

» De bewoners van grote woningen op te roepen woonruimte ter beschikking te stellen en hen te 
ondersteunen hierbij;

» in contact te treden met de buurgemeenten (college’s) in Zuid Kennemerland teneinde de mogelijkheden 
in dit gebied te vergroten.

En gaat over tot de orde van de dag
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 10 maart 2022 
Burgemeester, Griffier,
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