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Op gezette tijden wil ik u, namens het college, op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom 
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en alles wat daarbij komt kijken. De raadsinformatiebrief is 
een combinatie van informatie vanuit de Veiligheidsregio, aangevuld met onze eigen lokale 
informatie. Voor de helderheid: ondergetekende is portefeuillehouder namens de gemeente 
Maastricht, de burgemeester heeft haar eigen rol in de Veiligheidsregio.  
 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 
In onze regio worden nog steeds op dagelijkse basis, Oekraïense vluchtelingen opgevangen en 
ondergebracht de gemeentelijke opvanglocaties. Dit proces verloopt goed; zodanig dat de 
zogenoemde ‘doorstroomlocaties’ sinds deze week niet meer structureel bezet zijn. Het is te danken 
aan de inzet van de crisisteams alsook de samenwerkende gemeenten, dat er inmiddels meer dan 
500 vluchtelingen in onze regio zo vlot en kwaliteitsvol zijn opgevangen. Ondertussen wordt 
vooruitgeblikt; op landelijk niveau zijn inmiddels ongeveer de helft van de voorziene 50.000 plekken 
gerealiseerd en blijven we ook in onze regio op zoek naar opvanglocaties waar Oekraïense 
vluchtelingen op een goede manier voor langere tijd kunnen verblijven. Tegelijkertijd wordt er meer 
en meer geregeld voor de Oekraïners die hier verblijven. Er zijn onder regie van de veiligheidsregio, 
verschillende werkgroepen aan de slag waarin de kennis vanuit gemeenten en samenwerkende 
partners gebundeld en gedeeld wordt:  
 

- Inkomen/ participatie 
In deze werkgroep zijn alle gemeenten uit Zuid-Limburg vertegenwoordigd. Prioriteit voor deze groep 
ligt momenteel bij vraagstukken rondom leefgeld. Hoewel het nog vier weken kan duren voordat de 
landelijke regeling in werking treedt, worden in de groep afspraken gemaakt om op kortere termijn en 
op eenduidige wijze, invulling te geven aan de uitkering van leefgeld.  
 

- Onderwijs  
De onderwijsbesturen basisonderwijs hebben als koers afgesproken dat het aanbod start met 
dagbesteding en wordt vormgegeven door onze maatschappelijke partners: vandaar volgt toeleiding 
naar de passende vorm van onderwijs. Deze passende vorm van onderwijs wordt door en met de 
vluchteling bepaald op basis van het perspectief. (Nt2 of onderwijs in eigen taal). Per subregio neemt 
één schoolbestuur de coördinatie op zich voor de inrichting van het onderwijs. 
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De onderwijsbesturen voor het voortgezet onderwijs vangen de leerlingen op in de reguliere 
structuur. Onderwijs wordt gegeven in het Engels of via digitaal onderwijs vanuit Oekraïne. Verder 
kijken zij naar opvang en een zinvolle dagbesteding. 
 

- Opvang 
Vanuit deze groep wordt primair gekeken naar de langdurige opvang/huisvesting voor Oekraïense 
vluchtelingen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om in te spelen op de landelijke 
behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Diverse 
woningcorporaties maken op dit moment een inventarisatie van hun mogelijkheden op het gebied 
van de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. 
 

- Maatschappelijke participatie 
Vanuit de kerngroep Psychosociale Hulpverlening (PSH) wordt samengewerkt met de GGD, de 
maatschappelijk werkorganisaties en Slachtofferhulp. De groep heeft zich in eerste instantie gericht 
op de inzet van psychosociale hulpverlening op doorstroomlocaties. Op dit moment wordt advies en 
inzet voorbereid m.b.t. psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen in opvanglocaties en bij 
particulieren. Binnen de GGD wordt vanuit alle betrokken afdelingen (GHOR, JGZ, IZB, Seksuele 
gezondheid, Gezondheidsvoorlichting en Veilig Thuis) overlegd om te komen tot eenduidige 
adviezen en inzet vanuit GGD GHOR. Afspraken voor wat betreft het verlenen van huisartsenzorg, 
verloskundige spoedzorg en medicatie zijn gemaakt. 
 

- Communicatie 
Voor communicatie is geen separate werkgroep samengesteld, maar wordt vanuit de bestaande 
structuren wel intensief samengewerkt. Oók in deze crisis is het van belang om direct getroffenen, en 
de inwoners van onze 16 gemeenten, zo eenduidig mogelijk te informeren. De communicatie vanuit 
de veiligheidsregio richt zich primair op de voortgang van de opdracht die zij samen met gemeenten 
gekregen heeft. Gemeenten communiceren zelf over de opening van (mogelijke) opvanglocaties en 
wat zij als gemeente (kunnen) betekenen voor Oekraïense vluchtelingen. Om de regionale 
afstemming op het gebied van communicatie te bevorderen heeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg een 
digitaal platform ter beschikking gesteld. Via dit platform gaan communicatieadviseurs van de 16 
gemeenten met elkaar in gesprek en delen zij onderling relevante communicatiemiddelen.    
 
In de bijlage bij deze brief, vindt u een overzicht van de samenstelling van de ambtelijke adviesgroep 
de twee secties bevolkingszorg en de sectie communicatie die samenwerken in het kader van de 
Oekraïne-crisis in Zuid-Limburg. 
    
Gemeente Maastricht 
Locatie 
MECC Maastricht is nog steeds actief als doorstroomlocatie. Dat gaat goed, al zijn er soms 
knelpunten qua bezetting, met name op het gebied van gezondheidszorg. Gelukkig hebben we deze, 
in goed overleg met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, kunnen opvangen met een piketrooster. 
 
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd heeft het college besloten Overmaze 
aan te wijzen als opvanglocatie. Daarover is ook een akkoord met het Rijksvastgoedbedrijf. 
Overmaze is eerder ingezet voor diverse vormen van opvang en daardoor snel geschikt te maken. 
Rond 1 mei willen we de eerste Oekraïners daar huisvesten. In totaal gaat het om 400 plekken. 
Daarover is ook reeds contact geweest met de omwonenden, zij zijn geïnformeerd over deze stap. In 
de bijlage treft u de bewonersbrief aan.  
 
Het college heeft uiteraard oog voor de maatschappelijke discussie die er speelt voor de opvang van 
asielzoekers, niet zijnde de vluchtelingen uit Oekraïne. Het is goed te melden dat Maastricht op dat 
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gebied aan de taakstelling voldoet, maar uiteraard sluit het college de ogen niet voor noodsituaties 
en een (mogelijke) nieuwe oproep vanuit het Rijk voor de opvang van asielzoekers. De 
mogelijkheden en onmogelijkheden voor de opvang van deze groep worden als dan bekeken.  
Tot slot een nuance bij de meegestuurde bijlage vanuit de Veiligheidsregio. Dit betreft de inzet voor 
de Veiligheidsregio zelf. Ik hecht eraan te melden dat Maastricht daarnaast een forse bijdrage levert 
aan de doorstroomlocatie in MECC Maastricht. Daar zijn nog altijd vele ambtenaren en vrijwilligers 
actief, waarvoor nogmaals mijn grote waardering en dank! 
 
 
 

 



 

 

Ambtelijke adviesgroep 

Functie/expertise Gemeente 

Voorzitter Voerendaal 

Coördinerend gemeentesecretaris Landgraaf 

Directiesecretaris Beek 

AOV’er Eijsden-Margraten 

AOV’er Maastricht 

Burgerzaken Gulpen-Wittem 

Burgerzaken Heerlen 

Onderwijs Sittard-Geleen 

Inkomen/participatie ISD-Kompas 

Maatschappelijke Ondersteuning / Gezondheid Vaals 

Opvang/samenloop vluchtelingen Oekraïne en statushouders Provincie Limburg 

Opvang/samenloop vluchtelingen Oekraïne en statushouders Provincie Limburg 

Opvang/samenloop vluchtelingen Oekraïne en statushouders Kerkrade 

Opvang/samenloop vluchtelingen Oekraïne en statushouders Heerlen 

Opvang/samenloop vluchtelingen Oekraïne en statushouders Heerlen 

Regisseur Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Operationeel leider  Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Algemeen commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg  Heerlen 

Algemeen commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg  Vaals 

Hoofd crisiscommunicatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

 

  



 

 

Dedicated secties Bevolkingszorg (2 secties even/oneven weken) 
 

Algemeen commandant Bevolkingszorg Vaals 

Hoofd taakorganisatie Bevolkingszorg  Landgraaf 

Hoofd Informatie Bevolkingszorg Beek 

Adviseur crisisbeheersing Stein 

Algemeen commandant Bevolkingszorg Heerlen 

Hoofd taakorganisatie Bevolkingszorg Kerkrade 

Hoofd Informatie Bevolkingszorg Brunssum 

Adviseur crisisbeheersing Sittard-Geleen 

 

 

 

Dedicated sectie Communicatie 

 
Hoofd crisiscommunicatie      Veiligheidsregio Zuid-Limburg (tot 1 april 2022) 

Hoofd crisiscommunicatie      Stein (vanaf 1 april 2022) 

Communicatiemedewerker      Maastricht  

 

 
Toelichting:  

De Ambtelijke Adviesgroep Oekraïne (AAO) zorgt voor de intergemeentelijke regievoering voor die items, die niet direct crisisgerelateerd zijn, maar meer beleidsmatig of 
afstemmend van aard zijn. Daarbij past de vraagbaak-functie (via gemeenten@vrzl.nl) en de aandacht voor onderwerpen die mogelijk op langere termijn relevant zijn of 
worden. In deze crisis wordt daarbij bijvoorbeeld gedacht aan onderwijs, participatie/inkomen, burgerzaken en maatschappelijke ondersteuning en OOV. Gezien de door het 
Rijk gewenste coördinatie van opvang van vluchtelingen en asielzoekers, is ook deze coördinatiefunctie toegevoegd aan de AAO.  
 
Het Operationeel Team Oekraïne (OT) zorgt voor de operationele crisisbeheersing, waarbij flexibel gebruik wordt gemaakt van de inzet van de diverse kolommen. 
Samenstelling van het OT wordt bepaald door de regionaal operationeel leider, waarbij het accent vooralsnog komt te liggen bij de (dedicated) secties Bevolkingzorg (BZ) en 
Communicatie. Het OT zorgt zelfstandig voor de uitvraag, inzet en communicatie van en vanuit gemeenten en andere betrokken partijen. Tot slot is het OT leidend richting 
euregionale, interregionale en nationale gremia (bijvoorbeeld VRLN, EMRIC en LOT).  

mailto:gemeenten@vrzl.nl
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Beste meneer/mevrouw, 
 
U bent buurtbewoner of heeft uw bedrijf gevestigd in de omgeving van het gebouw Overmaze, de 
voormalige penitentiaire inrichting in Limmel. Via deze brief wil ik u informeren dat gemeente 
Maastricht in Overmaze vluchtelingen uit Oekraïne gaat opvangen. Rond 1 mei willen we de eerste 
Oekraïners, veelal vrouwen met kinderen, daar huisvesten. In totaal gaat het om circa 400 plekken 
die we gereed maken.  
 
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL), waar alle gemeenten in Zuid-Limburg deel van uit maken, 
heeft de opdracht vanuit het Rijk gekregen om in onze regio 2000 opvangplekken te voorzien voor 
vluchtelingen uit Oekraïne.  Zoals wellicht bij u bekend is in opdracht van de VRZL het MECC 
Maastricht ingericht als eerste noodopvanglocatie voor 400 vluchtelingen tot 23 april. In het MECC 
worden mensen uit Oekraïne geregistreerd en verblijven de mensen enkele dagen voordat ze door 
de VRZL naar een semi-permanente locatie in Maastricht of elders in Zuid-Limburg worden gebracht. 
Vluchtelingen die vanuit het MECC in Maastricht een verblijfsplek krijgen, verblijven tot 10 mei in het 
Hotel Kaboom Maastricht. De meeste plekken in Zuid-Limburg zijn hotels of vakantieparken, dus 
voor beperkte tijd beschikbaar. 
 
Om ook na 10 mei vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te kunnen bieden in onze stad zijn we 
naarstig op zoek gegaan naar een locatie die we voor een langere periode kunnen inzetten. Als 
gemeente hebben we met het Rijksvastgoedbedrijf een akkoord bereikt om hiervoor Overmaze in te 
zetten. De komende weken zullen er werkzaamheden gaan plaatsvinden om het pand gereed te 
maken voor de opvang.  
 
De oorlog in Oekraïne en de stroom van vluchtelingen noodzaakt ons om naar niet alledaagse 
oplossingen te zoeken. Wij vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in de stad 
betrokken zijn bij de Oekraïense vluchtelingen. In overleg met het buurtnetwerk en buurtschap van 
Overmaze heb ik op begripvolle reacties mogen rekenen voor de opvang, waarvoor ik grote 
waardering heb, aangezien Overmaze in het verleden reeds voor diverse doelgroepen is ingezet. Ik 
hoop dat we ook op uw begrip mogen rekenen voor wat betreft de opvang van vluchtelingen in 
Overmaze. Ook de gemeenteraad van Maastricht informeren wij hierover. 
 
Met u en de Oekraïense vluchtelingen hoop ik echter ook dat er snel een einde komt aan deze 
verschrikkelijke situatie en daardoor de opvang van beperkte duur zal zijn. Mocht u meer informatie 
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wensen of vragen hebben over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, kijk dan ook op 
www.gemeentemaastricht.nl/oekraïne.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Anita Bastiaans, 

Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit. 
 
 

http://www.gemeentemaastricht.nl/oekraïne

