Contouren afspraken met gemeente
1.

Naar aanleiding van het verzoek van de Gemeente aan de Parochie om evacués uit Oekraïne
tijdelijk op te vangen biedt de Parochie de volgende locatie aan voor noodopvang:
[ ….] omschrijving locatie

2.

De Gemeente geeft toestemming aan de Parochie om op deze locatie een x aantal evacués
tijdelijk op te vangen.

3.

De Gemeente verifieert dat de door de Parochie op te vangen personen formeel de status
hebben van evacué.

4.

De Parochie zal de duur van de opvang in duur beperken. De opvang zal in ieder geval
eindigen als de evacué status om welke reden ook komt te vervallen.

5.

De Gemeente verleent voor de noodopvang, indien en voor zover noodzakelijk, ontheffing van
het bestemmingsplan en de huisvestingsverordening.

6.

De Parochie zal tevens met iedere individuele evacué een overeenkomst sluiten terzake de
tijdelijk opvang, conform het aangehechte concept.

7.

De Gemeente zal eventuele schade die evacués veroorzaken tijdens of in verband met hun
verblijf in de door de Parochie geboden opvang vergoeden.

8.

De Gemeente vrijwaart de Parochie tegen aanspraken van evacués en/of derden in verband
met de door de Parochie geboden noodopvang.

9.

Het gebouw dient adequaat verzekerd te blijven. Indien de verzekeraar van het pand waar de
evacués worden opgevangen aanvullende eisen stelt in verband met een verzwaard risico
(hogere premie/eigen risico en/of extra voorzieningen) zal de Gemeente deze voor haar
rekening nemen, zie ook de bisdombrief in deze.

10.

De Gemeente betaalt aan de Parochie voorts een vergoeding van …. per opgevangen persoon
per week [nader over een te komen].

11.

De Gemeente zal er voor zorgdragen dat de locatie geschikt wordt gemaakt voor de geboden
noodopvang, e.e.a. in overleg met de Parochie.

12.

De Gemeente zal tevens aan de Parochie de eventueel te maken kosten vergoeden in verband
met het ongedaan maken van eventuele aangebrachte voorzieningen na afloop van de opvang.

13.

De Gemeente zal alle benodigde medewerking verlenen aan de verdere praktisch uitvoering
van de noodopvang. Partijen zullen regelmatig met elkaar overleggen over het verloop van de
opvang.

