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Motie vreemd aan de orde van de dag gevolgen oorlog Rusland -Oekraïne 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 3 maart 2022 

dot: 

• Rusland Oekraïne, een soeverein land in Europa, is binnengevallen waardoor er een 

oorlog is ontstaan; 

De oorlog tot gevolg heeft dat er een vluchtelingenstroom (vooral bestaande uit vrouwen 

en kinderen) is ontstaan uit Oekraïne richting de buurlanden en verder naar het westen; 

• Deze vluchtelingenstroom ook zal leiden tot een extra instroom van vluchtelingen in 

Nederland; 

• De eerste Oekraïense vluchtelingen zich al gemeld hebben in de provincie Groningen. 

dat: 

• de gemeente Midden-Groningen een gastvrije en barmhartige gemeente is die klaar wil 

staan voor mensen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld; 

• Wij ook in dit geval bereid moeten zijn om deze mensen te ontvangen en te 

ondersteunen; 

• erbinnen de Veiligheidsregio Groningen afspraken zijn gemaakt over het opvangen van 

deze mensen in alle gemeenten in Groningen; 

het co(tege: 

• alles te doen wat in zijn vermogen ligt om vluchtelingen in Midden-Groningen op te 

vangen en te ondersteunen in samenhang met de samenleving waar dat mogelijk is; 

• samen met de andere Groninger gemeenten de regering te vragen om de nodige mic 

beschikbaar te stellen voorde opvang; 

gaat over tot de orde van de daq 

Groningen, datum 

de fractie (s} 

Thea van der Veen, GBMG Markus Ploeger, SP Han van der Vtist, VVD Evert Offereins, 
=nUnie Marco Metscher, CDA Erianne van der Burg, GroenLinks Albert Bosscher, D66 Yannick 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 maart 2022 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman ,Q--~ 

Griffier `"`—

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of ve2oek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


