
Regel opvang voor gevluchte Oekraïners in Ridderkerk

Na weken van spanningen is Rusland Oekraïne binnengevallen. Door de oorlog ontvluchten op dit 
moment veel Oekraïners hun land en een deel daarvan zal ook in Nederland asiel aanvragen. VVD 
Ridderkerk is van mening dat de gemeente Ridderkerk er alles binnen haar vermogen aan moet doen
om de Oekraïense bevolking te helpen, daarom heeft de VVD Ridderkerk vragen gesteld aan het 
college. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft zondag 27 februari 2022 op haar 
website een oproep aan gemeenten gedaan om opvangplekken aan te bieden om gevluchte 
Oekraïners onderdak te kunnen bieden. De gemeente Ridderkerk moet zo snel mogelijk reageren op 
de oproep van het COA en plek bieden aan Oekraïners. 

Artikel 40 vragen over opvang voor gevluchte Oekraïners

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, 

artikel 40)

Datum

28 februari 2022

Onderwerp

De opvang van gevluchte Oekraïners in Ridderkerk

Vragenstellers

M.J. Borst (VVD) & E.M. Piena (VVD)

Vragen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft zondag 27 februari 2022 op haar website een 
oproep aan gemeenten gedaan om opvangplekken aan te bieden om gevluchte Oekraïners onderdak 
te kunnen bieden. Door de oorlog ontvluchten op dit moment veel Oekraïners hun land en een deel 
daarvan zal ook in Nederland asiel aanvragen. Volgens het COA overtreft de verwachte vraag naar 
opvanglocaties op dit moment het aanbod. Het is de uitdrukkelijke wens van het COA om zoveel 
mogelijk structurele opvang te realiseren.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de oproep van COA aan gemeenten om te kijken naar 

opvangcapaciteit voor gevluchte Oekraïners?  

2. Is het college met de VVD Ridderkerk van mening dat de gemeente Ridderkerk er alles 

binnen haar vermogen aan moet doen om de Oekraïense bevolking te helpen in hun strijd 

tegen de invasie van Rusland? 



3. Is het college ook van mening dat de rol van de gemeente Ridderkerk hierbij kan zijn om zo 

snel mogelijk te reageren op de oproep van het COA?

4. Aan welke acties behalve het aanbieden van opvangruimte denkt het college nog meer?

5. Is het College het met de VVD Ridderkerk eens dat het van groot belang is om de eventuele 

acties snel te ondernemen? 

6. Heeft het college al acties ondernomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties heeft u 

ondernomen? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoekt de VVD 
Ridderkerk u om schriftelijke beantwoording van deze vragen.
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