
MOTIE VREEMD – Mv.1

te behandelen in de raadsvergadering van 10 maart 2022

Onderwerp:  Motie inval Oekraïne 

Overwegende dat:

 de voltallige gemeenteraad van Leusden eerder in een verklaring heeft aangegeven geschokt 

te zijn door de Russische aanval op Oekraïne, zich machteloos te voelen en zich uit te spreken 

tegen deze poging tot annexatie en daarmee solidair te zijn met de slachtoffers van de oorlog, 

de onschuldige inwoners van Oekraïne.

 de behoefte bestaat deze verklaring in een motie vast te leggen.

Verzoekt het college gezien de urgentie met voorrang:

 actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit dit oorlogsgeweld in Leusden op te 
vangen;

 manieren te zoeken om ook particulieren die vluchtelingen willen gaan opvangen, te 
faciliteren;

 de regie te nemen in het contact met hulp- en vluchtelingenorganisaties en lokale 
organisaties en kerken die hierbij kunnen en willen helpen. 

 ook op om Leusdenaren met een Oekraïense of Russische achtergrond waar nodig te helpen 
bij het onderhouden van contacten met hun geliefden en hen daarmee een luisterend oor 
bieden. 

 zich tot het uiterste in te spannen om gezamenlijk met andere gemeenten te bekijken welke 
contractuele en andere relaties er zijn met Rusland en welke stappen het beste kunnen 
worden ondernomen om deze agressor maximaal te treffen en daarmee niet afhankelijk zijn 
van Russisch gas en andere grondstoffen en dat is ons wel wat waard.

 aan het management van deze crisis de hoogste prioriteit te geven en alle logistieke, 
juridische en financiële maatregelen te nemen die nodig zijn om voorgaande voor de korte en 
lange termijn te organiseren;

 de consequenties van deze maatregelen aan de Raad voor te leggen en de Raad met 
regelmaat over de verdere voortgang van de crisisaanpak te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks-PvdA.       VVD
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