
Van: Arthur Warmer 

Verzonden: donderdag 3 maart 2022 21:58 

Onderwerp: Statement: Fracties Raad Buren voor opvang vluchtelingen Oekraine  
  

Geachte leden van het College van Burgemeester & Wethouders van Buren, 

Wat nooit meer zou gebeuren is sinds vorige week toch werkelijkheid: oorlog in Europa. 
Rusland heeft, in strijd met internationale verdragen en normen, Oekraïne aangevallen.  

 De fracties van de Raad van Buren roepen zowel de leden van het eigen college als de 
burgemeesterskring op om op korte termijn helderheid en richting te geven: is de Regio 
bereid Oekraïense vluchtelingen op te vangen? 

De fracties van de Raad van Buren hebben over deze vraag in de voorbije dagen contact 
gehad en komen vandaag gezamenlijk en eendrachtig tot het standpunt dat het wenselijk is 
dat zowel de Gemeente Buren als de Regio Rivierenland zich uitspreekt vóór de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne. 

De meeste gemeenten in ons gebied kunnen die opvang niet zelfstandig organiseren en 
daarom is regionale afstemming wenselijk, nu primair via de burgemeesterskring. 

De fracties van de Raad van Buren zullen het bijgaande statement (ook) aanbieden aan de 
voorzitter van de burgemeesterskring. 

Tevens vragen we de vertegenwoordiger(s) van het eigen Burense college om de oproep van 
de fracties van de Raad in de Regio Rivierenland onder de aandacht te brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens alle acht fracties van de Raad van Buren, 

Arthur Warmer & Jur Marringa 

 

Noot: Het betreft een actueel en urgent onderwerp. De Raad van Buren komt echter op 
korte termijn niet meer bijeen. Om die reden kan de oproep niet in formele zin dat status 
van een Motie hebben, omdat die alleen in een reguliere raadsvergadering een formele 
status namens de Raad kan krijgen.  

Om die reden is bewust gekozen voor een oproep namens De Fracties van de Raad van 
Buren. Het doel is dat we tijdig en gezamenlijk een helder signaal (oproep) afgeven.   
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Op 3 mrt. 2022 om 22:17 heeft Arthur Warmer  het volgende geschreven: 

  

Geachte heer Kottelenberg, 

In uw hoedanigheid als voorzitter van de Burgemeesterskring Rivierenland bied ik U hierbij, het 

volgende statement aan (zie ook: bijlage):  

De fracties van de Raad van Buren roepen de burgemeesterskring op om op korte termijn 

helderheid en richting te geven: is de Regio bereid Oekraïense vluchtelingen op te vangen? 

Hedenavond hebben alle fracties van de Raad van Buren de oproep uit de bijlage onderschreven. We 

roepen tevens ons Burense college op deze oproep van de Raad uit te dragen. 

De opvang van vluchtelingen uit Oekraine is een actueel en urgent thema, met inmiddels de 

verwachting dat miljoenen burgers hun land zullen ontvluchten. 

Omdat de Burgemeesterskring in dezen een belangrijk overleg- en coordinatieorgaan is, verzoeken 

de fracties van onze Raad U om dit statement te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van 

de burgemeesterskring. 

In de verwachting U hiermee afdoende te hebben geinformeerd over onze wens, besluit ik, 

Met vriendelijke groet,  

Namens alle acht fracties van de Raad van Buren, 

 

Arthur Warmer & Jur Marringa 
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Van: Jan Kottelenberg  

Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 10:26 

Aan: Arthur Warmer   

Onderwerp: Re: Statement: Fracties Raad Buren voor opvang vluchtelingen Oekraine 

 

Geachte heer Warmer,  

 

Dank voor uw mailbericht aan mij inzake opvang vluchtelingen uit Oekraïne.  

Om te beginnen deel ik de zorg van u en de raadsfracties in de gemeente Buren over de ontstane 

oorlogssituatie in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende stroom vluchtelingen naar het Westen. 

De burgemeesters in de regio Rivierenland oriënteren zich momenteel wat deze stroom ook voor 

onze gemeentes in de regio Rivierenland kan betekenen. Wij gaan ervan uit dat wij, als gemeentes, 

vanuit particulier initiatief en vanuit provincie en rijksoverheid de vraag krijgen om o.a. vele 

vluchtelingen in onze gemeentes op te vangen. De voorbereidingen binnen de gemeentes vinden 

momenteel al plaats en er is bestuurlijk overleg gepland de komende week om dit ook onderling af te 

stemmen in regio Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

De gemeenteraden zullen zoals gebruikelijk door hun colleges van B&W op de hoogte worden 

gehouden van de ontwikkelingen hierin.  

De rol van de burgemeesterskring Rivierenland hierin zal zich beperken tot afstemming en ervaringen 

delen tussen de burgemeesters in onze kring. Er zal komende dagen veel onderlinge afstemming 

plaatsvinden, omdat ontwikkelingen snel gaan en ons allen aangaat. 

Met vriendelijke groet,  

A.J. (Jan)Kottelenberg 

Burgemeester 

Gemeente Neder-Betuwe 

 


