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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z - 22/063791 
Documentnummer: 294719 
Datum: Vrijdag 18 maart 2022 
Onderwerp: Opvang Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar 
Bijlage(n): Bijlage 1: Bewonersbrief opvang vluchtelingen in Auberge de Kievit 

 

Geachte Raad, 

Zoals iedereen sinds 24 februari 2022 kan zien, is de situatie in de Oekraïne op dit moment 

verschrikkelijk. Op dit moment schat de Verenigde Naties dat er al meer dan 2,7 miljoen mensen 

op de vlucht zijn. Op dit moment gaan de meeste mensen naar de directe buurlanden van de 

Oekraïne, zoals Polen, Roemenië, Slowakije, Hongarije en Moldavië. Maar ook in Nederland komen 

de vluchtelingen binnen. De meesten komen via Polen en Duitsland. Het zijn veelal vrouwen en 

kinderen omdat de mannen zijn gemobiliseerd in de Oekraïne. Ook de gemeente Wassenaar zorgt 

voor opvang van vluchtelingen en neemt de maatregelen die nodig zijn. 

Status gevluchte Oekraïners 

Inwoners van Oekraïne kunnen zonder visum vrij reizen naar en 90 dagen verblijven in de 

Europese Unie. Deze periode wordt verlengd waar nodig. Daarom hoeven mensen uit Oekraïne in 

eerste instantie ook niet naar een asielzoekerscentrum. Zij hebben immers al recht op verblijf in 

Nederland. Zij worden niet door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) opgevangen. De 

rijksoverheid heeft daarom aan de gemeenten gevraagd om de opvang van vluchtelingen uit 

Oekraïne te organiseren. 

Op dit moment mogen Oekraïense vluchtelingen niet werken, omdat ze geen 

tewerkstellingsvergunning hebben. De rijksoverheid is bezig met een Algemene maatregel van 

bestuur om dit op te lossen. Dit duurt waarschijnlijk enkele weken.  

Opvang in Wassenaar 

Per veiligheidsregio moeten in week 10 en 11 totaal 2000 opvangplekken gerealiseerd worden. 

Naar rato betekent dit, dat Wassenaar voor 48 opvangplekken moet zorgen. 

Opvang bij particulieren 

In Wassenaar worden nu vooral mensen opgevangen bij bekenden en familie. Op het moment van 

dit schrijven worden er 33 mensen opgevangen en worden er nog 20 mensen verwacht. Mensen 

nemen echter ook spontaan vluchtelingen in huis via organisaties als Takcarebnb. De gemeente 

roept deze mensen op zich te melden via opvang@wassenaar.nl. Dit is belangrijk zodat de 

gemeente overzicht kan houden, kan zorgen dat de kinderen naar school gaan en kan zorgen voor 

toegang tot gezondheidszorg.  

Opvang in hotels 

Regionaal zijn er afspraken gemaakt met hotelketens. Vrij snel na het uitbreken van de oorlog in 

Oekraïne, heeft de gemeente in samenwerking met Van der Valk, kamers voor twaalf vluchtelingen 

beschikbaar gesteld. Elke dag wordt gekeken hoeveel ruimte er in het hotel beschikbaar is. Dat 
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wordt doorgegeven aan de regio. Opvang in andere hotels is in Wassenaar niet mogelijk. In hotel 

Wassenaar verblijven arbeidsmigranten. En hotel Duinoord behoort tot de Fletcher hotelketen, zij 

hebben twee andere hotels in de regio ter beschikking gesteld.  

Opvang in grotere locaties 

Grotere opvanglocaties hebben voordelen boven kleinere. Het is dan immers mogelijk betere 

begeleiding en faciliteiten te bieden. Daarom heeft het college besloten om ongeveer zeventig 

vluchtelingen op te vangen in Auberge de Kieviet. Serviceclub de Lions heeft hiertoe het initiatief 

genomen. De huidige eigenaar wil meewerken en heeft aangegeven dat het eigendom van het 

pand over gaat. De gemeente is voornemens om het pand te huren voor een periode van 

tenminste zes maanden. De uiteindelijke bestemming als hotel-restaurant blijft overeind. Door het 

zelf te huren, houdt de gemeente controle over de opvang en bieden wij de vluchtelingen zoveel 

mogelijk stabiliteit en zekerheid. De begeleiding wordt opgepakt door professionele organisaties. 

Daarbij is de inzet van vrijwilligers van organisaties als serviceclubs, kerk en Vluchtelingenwerk ook 

zeer welkom.  

Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen. In de bijlage vindt u de bewonersbrief die via de 

bewonersvereniging digitaal is verspreid.  

Crisisorganisatie 

Op 8 maart heeft het kabinet besloten de opvang van grote aantallen vluchtelingen als een crisis te 

behandelen. Dat betekent dat ook de gemeente de crisisorganisatie, zoals die er ook in coronatijd 

was, weer heeft opgestart. 

Wij hebben de organisatie van de opvang gesplitst in het fysieke en sociale domein. Het fysieke 

domein onderzoekt locaties voor langdurige opvang. Want de verwachting is dat dit conflict niet op 

korte termijn de wereld uit zal zijn. Daarnaast bieden particulieren leegstaande huizen aan als 

kortdurende optie voor opvang. Bij al deze opties volgen wij de normale juridische en 

veiligheidsprocedures. 

Het sociaal domein richt zich met name op gezondheid, inkomen en onderwijs. Deze onderwerpen 

worden in samenwerking met de regio, lokaal opgepakt. Momenteel is er nog geen verzekering 

voor de vluchtelingen uit Oekraïne, maar alle noodzakelijke medische hulp is beschikbaar. Er wordt 

gewerkt aan een regeling voor leefgeld en onderdak. Onderwijs wordt georganiseerd door 

gezamenlijke schoolorganisaties en zal bestaan uit een noodvoorziening in de Den Deijlschool. Alle 

Oekraïense kinderen zullen onderwijs krijgen. Op het moment van dit schrijven gaat het om 16 

kinderen. 

Financiën 

Het college heeft besloten €300.000,- te reserveren voor kosten die voortvloeien uit het opvangen 

van de vluchtelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gereed maken van de opvang en leefgeld 

voor de vluchtelingen. Deze zullen in de financiële boekhouding en verantwoording worden  

opgevoerd zoals dat bij corona gedaan wordt.  

Het Kabinet heeft formeel toegezegd alle kosten van gemeenten te vergoeden. Wij verwachten de 

eerste uitwerking binnenkort. De gemeente zet in elk geval in op brede vergoeding. Dat wil zeggen 

directe opvang, uitvoeringskosten en kosten voor zorg, onderwijs en dergelijke.  
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Hulp uit de Wassenaarse samenleving 

De Wassenaarse samenleving is altijd zeer actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Ook 

op dit moment is de betrokkenheid groot. Veel vrijwilligers bieden zich aan en vanuit de hele 

samenleving zijn er initiatieven om deze mensen zo goed mogelijk op te vangen. Dat waarderen 

we zeer. Op dit moment zijn we nog bezig de begeleiding en de dagbesteding van de vluchtelingen 

vorm te geven. Zodra duidelijk is hoe dat er uit gaat zien, weten we ook waar vraag naar is. We 

hierover contact met de vrijwilligersorganisaties en houden inwoners op de hoogte via 

www.wassenaar.nl/oekraine.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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