
 
 
Schriftelijke vragen  
Situatie Oekraïne – Rusland 
 
Afgelopen week is Rusland een oorlog tegen Oekraïne begonnen. Een buurland van de EU is 
aangevallen en de soevereiniteit geschonden. Als gemeente kunnen wij, los van het tonen 
van onze solidariteit met Oekraïne en haar bewoners – ook zij die in Nieuwkoop wonen - 
niet veel doen.   
 
Europa maakt zich op voor een vluchtelingenstroom uit Oekraïne1. Buurlanden als Polen, 
Moldavië, Slowakije en Roemenië zijn bereid tienduizenden ontheemden op te vangen. 
Hoeveel Oekraïners hun land zullen verlaten na de Russische inval is moeilijk in te schatten. 
Duidelijk is in ieder geval dat duizenden inwoners de hoofdstad Kiev hebben verlaten. 
 

1. Kan het college starten met een inventarisatie van mogelijke plekken waar (tijdelijk) 
Oekraïense Europese ingezetenen kunnen worden opgevangen in onze gemeente en 
de raad hierover informeren? 

 
2. Heeft het college zicht op Oekraïense ingezeten die (tijdelijk) in Nieuwkoop verblijven 

en zich erg betrokken voelen bij wat er in hun (geboorte)land gebeurt en wat kan de 
gemeente college voor deze personen betekenen?  

 
3. Wij kunnen ons voorstellen dat dezelfde vragen in andere gemeenten worden 

gesteld. Staat het college welwillend tegenover een regionale samenwerking hierin 
en is bekend of een dergelijke samenwerking al wordt ingezet?   

 
Follow the Money heeft in beeld gebracht dat in onze gemeente gebruik wordt gemaakt van 
Russisch gas van Gazprom2 voor gemeentelijke gebouwen. Mogelijk is dit onderdeel van de 
sancties die Nederland, in samenwerking met Europa, gaat opleggen aan Rusland. 
 

4. Is er geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van het plotseling wegvallen van Gazprom 
als gasleverancier? 

 
5. Is het college, evenals enkele anderen gemeente, mogelijk van plan om op een 

potentiële wegval van Gazprom voor te sorteren en/of hier mogelijk zelf het initiatief 
in te nemen?  

 
6. Kan het college in kaart brengen wat mogelijke opties zijn om het contract eerder te 

ontbinden en wat voor een financiële impact dit zal hebben? 
 

 
1 https://www.ad.nl/buitenland/europa-maakt-zich-op-voor-vluchtelingenstroom-uit-oekraine~acd636e5/ 
2 https://www.ftm.nl/artikelen/gazprom-deel-1 



7. Wil het college aansluiting zoeken bij de andere gemeenten (en mogelijk met de 
VNG) verder werken aan de uitwerking hiervan? 
 

In verschillende gemeenten wordt uit solidariteit met Oekraïne een toren, gebouw of brug 
verlicht. Andere gemeenten hijsen bijvoorbeeld weer een vlag. 
 

8. Wil het college ook met een teken van solidariteit komen met de situatie in 
Oekraïne?  

 
Stichting Vluchteling heeft Giro 999 geopend vanwege de oorlog in Oekraïne. De 
verwachting is dat vele duizenden mensen op de vlucht zullen slaan naar buurlanden van 
Oekraïne en binnen het land zelf. Noodhulp in de vorm van eerste levensbehoeften, zal dan 
hard nodig zijn3.  
 

9. Mogelijk wordt er gewerkt naar het inzamelen van eten en/of materialen. Kan de 
gemeente op deze mogelijke verzameling inspelen en op zoek gaan naar geschikte 
locaties voor een dergelijke actie?  

 
Wij verzoeken het college, gezien de precaire situatie, op korte termijn te reageren 
 
Namens de fractie van D66, 
Jop van der Pijl 
Annette Pietersen 
 
Namens de fractie van SGP-ChristenUnie, 
Elias van Belzen 
 
Namens de fractie van Samen Beter Nieuwkoop, 
Ines de Ridder 
 
Namens de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop, 
Rene Carlier 

 
3 https://www.vluchteling.nl/nieuws/2022/2/stichting-vluchteling-opent-giro-999-voor-oekraine 


