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Beste leden van de raad van Molenlanden, 

 

Sinds een aantal weken is de vluchtelingenstroom op gang vanwege de oorlogssituatie in 

Oekraïne. In onze regio en in Molenlanden zijn in de tussentijd diverse vormen van opvang 

gerealiseerd. In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de ervaringen en beelden 

van dit moment en geven we aan wat hierin de inzet van Molenlanden is.  

 

Situatieschets regio en Molenlanden 

De Veiligheidsregio heeft de opdracht gekregen in eerste instantie 1000 opvangplekken te 

realiseren in Zuid-Holland Zuid. Deze eerste stap is gezet. De volgende stap is om op te 

schalen naar 2000 opvangplekken. Mogelijk worden er dit op een later moment nog meer, al 

naar gelang de ontwikkeling van de crisis. De daadwerkelijke instroom van vluchtelingen 

laat zich tot dit moment lastig voorspellen.  

 

Regionale inventarisatie (grootschalige) opvanglocaties 

Molenlanden heeft een verkenning gedaan en grootschalige opvanglocaties aangedragen bij 

de Veiligheidsregio. Op dit moment zoekt de Veiligheidsregio echter met name naar locaties 

met een grotere capaciteit (vanaf 100 personen) en voor een langere verblijfsduur. Op dit 

moment lijken er geen locaties in Molenlanden te zijn die hiervoor in aanmerking komen. De 

verwachting is dat de Veiligheidsregio ook de komende weken vooral behoefte blijft hebben 

aan locaties voor meer dan 100 personen. Slechts wanneer dit onvoldoende lukt, zal nog 

een beroep gedaan worden op kleinere locaties voor bijvoorbeeld 25 of 50 personen. Als 

Molenlanden blijven we uiteraard de behoefte vanuit de regio volgen en ondersteunen we 

waar nodig en mogelijk. 

 

De Beemd is niet meer in beeld 

Omdat de VRZHZ inzet op grotere locaties voor meer dan 100 mensen die langer dan drie 

maanden kunnen verblijven, is besloten MFA De Beemd in Oud-Alblas op dit moment niet 

meer beschikbaar te stellen als mogelijke opvanglocatie. Dit geeft duidelijkheid aan het dorp 

en gebruikers van De Beemd. Vandaag communiceren we dit besluit ook aan het dorp. 

 

Meer dan 200 vluchtelingen bij particulieren 

Tegelijkertijd vangen particulieren op dit moment meer dan 200 personen in Molenlanden 

op. Dit loopt veelal via georganiseerde stichtingen en werkgroepen uit de kernen. We weten 

dat inwoners en vluchtelingen veel (praktische) steun aan elkaar ervaren door deze 

samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld door gezamenlijke dagactiviteiten voor 

vluchtelingen te organiseren. Het beeld is daarnaast dat nog eens minstens 50 

opvangplekken op individuele basis worden georganiseerd. We waarderen deze inzet en 

opvang zeer. Het toont de kracht van de Molenlandse samenleving. We adviseren  

individuele initiatiefnemers om deze opvangplekken ook te melden bij de gemeente en 

eventueel aansluiting te zoeken bij gezamenlijke initiatieven.  

 

Het aanbod is soms groter dan de vraag. Hoewel sommige mensen graag op korte termijn 

vluchtelingen zouden willen opvangen, is het goed dat er ‘overloopplekken’ zijn. Mocht er 
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op termijn een opvangplek wegvallen, dan is er op die manier altijd een plek voor de 

vluchteling om snel nieuw onderdak te vinden.  

 

Inzet Molenlanden vooral op ondersteuning particuliere opvang 

In een gemeente als de onze, met veel kleine kernen, is kleinschalige opvang van 

vluchtelingen meer passend. We zetten ons dan ook in om in eerste instantie de particuliere 

opvang zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit gesteund door de motie die uw raad heeft 

aangenomen op 8 maart. We doen dit onder meer in verbinding met de stichtingen en 

werkgroepen uit diverse kernen. We ontmoeten elkaar periodiek fysiek zodat informatie-

uitwisseling snel en adequaat kan gebeuren. Ook zijn er andere kortere lijnen om elkaar te 

vinden.   

 

Inzet is om de komende periode vraag en aanbod steeds beter met elkaar te verbinden. Hier 

ligt op dit moment een grote uitdaging, omdat de informatie zich in snel tempo opvolgt en 

tegelijkertijd gemeenten en andere overheden soms achter de realiteit aanlopen, 

bijvoorbeeld als het gaat om steunregelingen en om inschrijfmogelijkheden in de 

Basisregistratie Personen. In de regio is afgesproken gezamenlijk op te trekken als het gaat 

om het opstellen en uitvoeren van een zogeheten ‘leefgeldregelingen’, om vluchtelingen 

met middelen te kunnen ondersteunen in de primaire levensbehoeften.  

 

Tot slot 

We spannen ons als gemeente samen met de regiogemeenten elke dag in om de opvang van 

vluchtelingen in ons gebied op een goede manier te ondersteunen, passend bij onze rol. 

Zoals gezegd kent deze crisis echter een onvoorspelbaar verloop en loopt de realiteit soms 

voor op wat we waar kunnen maken. Ook de komende weken kunnen we daarom niet 

uitsluiten dat er (nieuwe) vragen en knelpunten ontstaan, waar we niet altijd meteen een 

antwoord op hebben. Door de krachten van de verschillende initiatieven in Molenlanden en 

daarbuiten met elkaar te verbinden, vertrouwen we deze fase goed te doorstaan. En daarbij 

ook vooruit te kijken naar de gevolgen van de crisis voor de langere termijn. Zodat we het 

met elkaar vol kunnen houden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

Leon Anink Theo Segers 

 

 

 

 

 

 


