Aan de fracties van CDA, Lokaal P&M en VVD van de gemeente Peel en Maas
Aan het College van B&W van de gemeente Peel en Maas
Geachte collega’s,
Geacht college,

Peel en Maas, 27-2-2022

Enkele dagen geleden is Rusland het buurland Oekraïne binnengevallen. Er vinden momenteel hevige
gevechten plaats en steeds grotere aantallen burgers uit Oekraïne ontvluchten hun land. In Europees
en nog breder internationaal verband neemt de Nederlandse regering maatregelen om Rusland te
straffen voor hun schandalige inval in een buurland en om Oekraïne te helpen en te steunen.
Daarnaast en aanvullend op dergelijke nationale en internationale maatregelen, is het in onze ogen
gepast om in samenspraak met elkaar na te gaan welke acties lokaal in onze gemeente kunnen
worden opgezet. Daarbij denken we onder meer aan de volgende zaken:
-

-

-

-

-

Het treffen van voorbereidingen om gereed te zijn om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in
onze gemeente: kunnen we locaties zoeken waar we heel snel tijdelijke woningen kunnen
plaatsen; kunnen we alvast contact opnemen met firma’s die dergelijke tijdelijke woningen op
afroep kunnen leveren? Kunnen we burgers die tijdelijk vluchtelingen willen en kunnen
opvangen vragen, dit te melden bij de gemeente?
Kunnen we alvast contact opnemen met Vluchtelingenwerk en andere organisaties met name in
de eigen gemeente om initiatieven van vrijwilligers te stimuleren en te faciliteren om
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen?
Kunnen we inwoners laten weten dat de gemeente eventuele burgerinitiatieven om
hulpgoederen in te zamelen voor mensen in Oekraïne en voor mensen die Oekraïne ontvlucht
zijn en nu in opvanglocaties in omringende landen zitten in afwachting van een mogelijke
terugkeer of mogelijk een langer verblijf ergens in Europa?
Kunnen we een substantiële bijdrage doneren aan giro 999 om acties die momenteel opgezet
worden om landen in de directe nabijheid van Oekraïne zoals Polen te ondersteunen en te
helpen in de opvang van vluchtelingen uit hun buurland?
Hebben wij als gemeente enige economische relatie met Rusland, bijvoorbeeld met Gazprom om
gas dat voornamelijk uit Rusland afkomstig is af te nemen, en kunnen we eventuele economische
contracten opschorten als bijdrage in de boycot van Rusland om dit land te bewegen zich terug
te trekken uit buurland Oekraïne?

Graag overleggen we op korte termijn, liefst komende maandag, om deze en mogelijk andere
suggesties van acties om mensen in en buiten Oekraïne te helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie PvdA/GroenLinks
Annigje Primowees

