
  

 
 

  
 
De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 3 maart 2022,   
     
Constaterende dat: 

- Oekraïne momenteel ongewild in oorlog is terechtgekomen door de inval van Rusland 
- Deze oorlog zich afspeelt op Europees grondgebied en er sprake is van onacceptabele 

escalatie 
- De inwoners van Oekraïne de dupe zijn van vernieling van de infrastructuur en verstoring van 

de economie 
- Inwoners acuut gevaar lopen en vrouwen en kinderen hierbij extra kwetsbaar zijn 
- De VN- vluchtelingen organisatie aangeeft dat 400.000 mensen het land zijn ontvlucht, maar 

dat de vluchtelingenstroom kan oplopen tot rond de 4 miljoen mensen  
- Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, kortweg COA, gemeenten vraagt op zoek te gaan 

naar opvangplekken voor gevluchte Oekraïners, om zich tijdelijk of blijvend in Nederland te 
vestigen 

- Nederland een associatieverdrag met Oekraïne heeft, waardoor Oekraïners vrij naar 
Nederland mogen reizen en hier rechtmatig mogen verblijven 

  
Overwegende dat: 

- Na de inval in Oekraïne veel mensen de noodzaak voelen om iets voor het land en de 
bevolking te doen  

- Er op meerdere plaatsen in Nederland protesten gaande zijn tegen deze oorlog  
- Europese burgers elkaar nu meer dan ooit kunnen steunen 
- Ook inwoners van Heemstede zich solidair willen opstellen met de Oekraïense bevolking  

 
Roept het college op om:  

- Op zo kort mogelijke termijn opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te regelen, 
bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van panden die in het bezit zijn van de gemeente 

- Inwoners op te roepen om kamers ter beschikking te stellen 
- Het initiatief Onderdepannen.nl waarbij mensen een vergoeding kunnen krijgen voor opvang 

van daklozen, onder de aandacht te brengen en te zorgen dat dit van toepassing wordt voor 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 

- Inwoners, bedrijven, buurt- en wijkgroepen, maatschappelijk organisaties en (sport) 
verenigingen op de roepen om samen geld en goederen te verzamelen om inwoners van 
Oekraïne en Oekraïense vluchtelingen te steunen 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
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