
 

 

Van   : Achterhoek Board 

Aan  : PvdA-fracties Achterhoek 

Datum  : 4 maart 2022 

Onderwerp : Schriftelijke vragen m.b.t. situatie Oekraïne, van PvdA-fracties Achterhoek 

 

Op 1 maart jl. ontvingen wij uw schriftelijke vragen m.b.t. de situatie in Oekraïne. Onderstaand treft u 

onze antwoorden aan.  

Al meer dan 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Centraal 

Opvangorgaan Asielzoekers (COA) heeft een tekort aan plekken voor (tijdelijke) opvang. Na de val van 

Kabul in augustus 2021 en de komst van Afghaanse vluchtelingen naar Nederland, leidde dit tot 

onmenselijke situaties in de opvanglocaties. We willen voorkomen dat dit nu weer gebeurt.  

1. Wij willen de board vragen om al het mogelijke te doen wat tot haar mogelijkheden hoort 

(overleg, coördinatie en zelf initiatieven ontplooien) om de inwoners van Oekraïne bij te staan en 

op te vangen. Onze vraag is hoe de board hiertegen aan kijkt en wat er op dit moment gebeurt 

in regionaal verband. 

 

De Board is net als iedereen zeer geschrokken en heeft grote zorgen over wat er op dit moment 

in Oekraïne gebeurt. De Board is verheugd dat er vele initiatieven in de Achterhoek worden 

genomen om te helpen. De Board ziet voor zichzelf hierin geen initiërende of coördinerende rol. 

Die ligt vooral bij de individuele organisaties die deelnemen aan de samenwerking en voor de 

opvang van vluchtelingen met name bij de gemeenten. De Board hecht aan een duidelijke 

rolafbakening. De Board zal expliciet doorverwijzen naar de gemeenten als partners in onze 

samenwerking omdat binnen de VNOG is afgesproken dat de VNOG de coördineerde rol oppakt. 

Hiermee voorkomen we dat er ongecoördineerd acties naast elkaar gaan lopen. Zo kan iedereen 

zijn of haar rol pakken en een bijdrage leveren. 

 

De Board zal de consequenties van de oorlog voor de Achterhoekse partners nauwlettend volgen 

en daar waar nodig acties ontwikkelen. Donderdag 10 maart bespreekt de Thematafel Smart 

Werken & Innovatie de impact op de ondernemers.  

 

2. Er zijn ook veel lokale initiatieven. Wij vinden het verstandig om de verschillende initiatieven 

vanuit de regio te bundelen en een gemeenschappelijk signaal af te geven naar Den Haag en 

naar de COA. Is er hierover al regionaal overleg geweest en kunnen wij hierover worden 

geïnformeerd?  

De gemeenten hebben onderling informeel overleg. Ook is er afgelopen weken gestart met 

overleg met bedrijven en organisaties Alle gemeenten hebben gehoor gegeven aan de oproep 

van de VNG om op zoek te gaan naar huisvesting. De VNOG heeft aangegeven de coördinatierol 

op zich te nemen. 

 

3. Wij weten dat het COA de voorkeur geeft aan grootschalige opvang, maar gelet op de ernst en 

urgentie van de situatie zal elke opvangmogelijkheid die er is benut moeten worden, ook als dit 

kleinschalig is. Bent u bereid hierover in gesprek te gaan met het COA? 

 



De gemeenten zijn gesprekspartner van het COA en blijven dat ook. De Board is dus geen 

gesprekspartner en dat is ook logisch om dat de Board niet de mogelijkheid heeft om 

opvanglocaties aan te wijzen en/of in te richten. Dit is een verantwoordelijkheid van de 

gemeenten. 

 

4. Tot slot weten we dat er veel Achterhoekse ondernemers actief zijn in de Oekraïne. Kunnen we 

wat voor hen betekenen?   

De impact op de ondernemers is fors en divers. De eerste zorg is er voor werknemers in en uit 

Oekraïne, maar ook Rusland. Daarnaast zijn er belemmeringen in de levering van materialen/ 

grondstoffen en de afzetmarkt door de sancties. De logistiek is erg lastig en soms onmogelijk. 
Ook hebben de gestegen prijzen een grote impact en zijn er belemmeringen rondom het 

betalingsverkeer. Tot slot zijn er zorgen over cyberaanvallen. 
 

De signalen van Achterhoekse ondernemers zijn verschillend. Het is nog te vroeg om het geheel 

te kunnen overzien en te bepalen wat de effecten zijn en wat we vanuit onze rol kunnen doen.  
Samen met onder meer VNO/NCW landelijk en andere koepelorganisaties als bijvoorbeeld 

Evofenedex volgen we alles op de voet. VNO/NCW en MKB-Nederland hebben ook een meldpunt 
voor knelpunten geopend. 

 
In eerste instantie is het belangrijk om ondernemers zo goed en actueel mogelijk te informeren.  

Dit gebeurt via verschillende websites. Zie bijvoorbeeld: 

• Q&A over gevolgen van Russisch-Oekraïense oorlog voor ondernemers | VNO-NCW   

• Ondernemers: vooral zorgen over medewerkers en energieprijzen door oorlog Oekraïne | 

VNO-NCW 

• Situatie Rusland / Oekraïne en zakendoen | RVO.nl | Rijksdienst 

• Evofenedex. Actualiteiten over internationaal ondernemen en logistiek | evofenedex 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 

 

 

https://www.vno-ncw.nl/content/qa-over-gevolgen-van-russisch-oekraiense-oorlog-voor-ondernemers
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/oekraine-oorlog-zorgen-ondernemers-over-medewerkers-en-energieprijzen
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/oekraine-oorlog-zorgen-ondernemers-over-medewerkers-en-energieprijzen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/oekraine/situatie-rusland-oekraine-en-zakendoen
https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten

