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Betreft: crisisopvang vluchtelingen te Aalst, 3 t/m 6 oktober 2015. 
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Geachte College, 

Van 3 t/m 6 oktober 2015 heeft er te Aalst een door uw gemeente georganiseerde crisisopvang 
van vluchtelingen plaatsgevonden. 
Hiervoor heeft u een beroep gedaan op inzet van (EHBO-)ondersteuning vanuit onze Rode 
Kruis aftleling Bommelerwaard. Die inzet betrof een dagelijkse inzet van 2 vrijwilligers. 
In principe ging het daarbij dagelijks (behoudens op 6 oktober) om een inzet van 8.00 tot 
22.30 uur. 
Voorop gesteld kan worden dat onze vrijwilligers deze inzet als heel positief hebben ervaren. 
Er was een zeer goede samenwerking met de medewerkers van de gemeente en met andere bij 
de opvang betrokken instanties en personen. Dat is door onze mensen zeer gewaardeerd, 
temeer daar het voor hen zelf ook wel een inzet met veel emorionele aspecten betrof 
Zeker daar waar met de vluchtelingen over hun belevingen van de afgelopen jaren en de 
beproevingen tijdens hun reis naar Nederland in gesprek werd gegaan. 

Door het ontbreken van een inzet-convenant voor noodsituaties tussen uw gemeente en het 
Rode Kruis, moeten wij u in principe de kosten voor de inzet doorberekenen. Die bedragen 
voor inzet van een EHBO-er € 6,50 per uur en een reiskostenvergoeding. 

Mede vanwege het doel, de opvang van ontheemde vluchtelingen, en het feit dat we een goede 
relatie met u als gemeente hebben, zullen we de kosten voor deze inzet niet doorberekenen. 
Ook niet, omdat we daar tevoren geen afspraken over hebben gemaakt. 
Echter, bij elke nieuwe situatie waarbij u een beroep op ons doet zullen wij genoodzaakt zijn 
om wel de tarieven door te berekenen die er voor een inzet staan. We hanteren daar standaard 
tarieven voor die gelijk zijn aan die voor evenementenhulpverlening. 
Bij gemeenten die een convenant met het Rode Kruis hebben afgesloten ligt dat anders. 
Dan wordt de inzet geregeld zoals in het convenant is overeengekomen. Daarom doen wij, met 
de ervaring die nu is opgedaan, een dringende oproep aan u om alsnog te komen tot het met 
het Rode Kruis (via de veiligheidsregio Gelderland-Zuid) afsluiten van een convenant. 

Hoogachtend. 

Namens het bestuur, 
A.J. Krahe,\voöizitte M.B.R. Erlings, secretaris. 


