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Opvang Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar
1. Aanvullende opgave noodopvang Oekraïense vluchtelingen

Geachte Raad,
Dagelijks bereiken ons beelden en verhalen van de verschrikkelijke dingen die in Oekraïne
gebeuren. Het is daarom heel mooi om te zien hoeveel gezinnen in Wassenaar zelf al Oekraïense
vluchtelingen opnemen en hoe het hele dorp klaar staat om de vluchtelingen te helpen. Wassenaar
draagt hiermee significant bij aan de opgave die ons land heeft.
In deze brief geven we een beeld van de aantallen, de opvanglocaties en van de inzet die we als
gemeente plegen. De situatie verandert constant en cijfers zijn slechts dagkoersen. In deze brief
gaan we uit van cijfers die bekend zijn op maandag 2 mei.
Landelijk beeld
Op dit moment zijn 5,3 miljoen Oekraïners op de vlucht. De verwachting is dat in totaal 6,6 miljoen
mensen uit Oekraïne zullen vluchten. In ons land zijn 47.930 Oekraïners geregistreerd in de
gemeentelijke Basisregistraties Personen (BRP), waarvan ongeveer 17.250 minderjarigen zijn.
Deze vluchtelingen zijn ondergebracht in zowel de gemeentelijke als de particuliere opvanglocaties.
Het Rijk heeft in eerste instantie de veiligheidsregio’s gevraagd 50.000 opvangplekken te creëren.
Op 29 april heeft het Rijk gevraagd om nog eens 25.000 opvangplaatsen te realiseren. Daarmee
komt het totaal op 75.000. In Nederland zijn op dit moment 43.790 gemeentelijke opvangplaatsen,
waarvan 33.000 (70%) bezet zijn. Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden worden 1.606 mensen
door gemeentes opgevangen, er is nog een de restcapaciteit van 250 plekken. Dit betekent dat de
veiligheidsregio Haaglanden zo goed als vol zit.
Naast de gemeentelijke opvanglocaties worden Oekraïners ook bij particulieren opgevangen. Via
het consortium RefugeeHomeNL (TakeCareBnB) zijn ca. 9.520 particuliere opvanglocaties
gescreend en geschikt bevonden. Op deze locaties is plaats voor ca. 25.340 ontheemden waarvan
een deel gevuld is.
Opvang in Wassenaar
Met de vraag van het Rijk om nog eens 25.000 opvangplaatsen te creëren wordt de opdracht die
Wassenaar vanuit de Veiligheidsregio opgelegd heeft verhoogd van 48 naar 72 gemeentelijke
opvangplaatsen.
In totaal verblijven ongeveer 142 Oekraïners in Wassenaar. Daarvan zijn in de week van 21 april
reeds 126 ingeschreven in de BRP. In Wassenaar is er qua huisvesting ruimte voor 112
vluchtelingen bij particulieren en 48 in gemeentelijke opvanglocaties. Dit betekent dat er 160
plaatsen beschikbaar zijn, maar die zijn nog niet allemaal ingevuld.
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Opvang bij particulieren thuis
Op dit moment is er plek voor 112 Oekraïners bij Wassenaarse gezinnen thuis. Met klem wordt
deze gezinnen gevraagd de opvang te melden via opvang@wassenaar.nl.
Gemeentelijke opvang in kleine locaties
Wassenaarders bieden op dit moment tien panden aan waarin Oekraïners opgevangen kunnen
worden. Dit zijn bijvoorbeeld huizen van inwoners die nu niet hier verblijven en hun huis
aanbieden. Sinds zaterdag 30 april is de locatie Deylerhoeve ook geopend.
Gemeentelijke opvang in grotere locaties
Grotere opvanglocaties hebben voordelen boven kleinere. Het is dan immers mogelijk betere
begeleiding en faciliteiten te bieden. Het uitgangspunt is dat de gemeente de locaties huurt, dat de
begeleiding gebeurt door de professionele organisaties en dat de inzet van vrijwilligers van
organisaties zoals serviceclubs, Vluchtelingenwerk en de kerken.
Op dit moment zijn er meerdere grote locaties waarmee we gesprekken voeren om opvang van
Oekraïners mogelijk te maken. Als het lukt om op alle locaties waar we nu mee in gesprek zijn
opvang te creëren, dan kunnen we daar 90 personen opvangen. Omdat de onderhandelingen met
de eigenaars van de panden nog in gang zijn, kunnen we op dit moment niet meer melden over de
voortgang.
Een van die grotere locaties is Auberge de Kieviet. Eerder was er sprake van dat het pand van
eigenaar zou wisselen. We hebben recent begrepen dat het pand toch bij de huidige eigenaar blijft.
Dit betekent dat we nu aan de slag zijn en nagaan of en zo ja hoe en wanneer we de Auberge
kunnen inzetten voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.
Inschrijven en zorg
Vluchtelingen die in Wassenaar verblijven, worden ingeschreven worden in de BRP. Dat is een
landelijke verplichting en maakt het mogelijk om het overzicht te houden zodat de juiste zorg en
hulp geboden kan worden.
Alle vluchtelingen die zich inschrijven krijgen een gesprek met de professionals van
Vluchtelingenwerk. Tijdens deze intakegesprekken wordt informatie gegeven over onderwerpen
zoals verblijfstatus, onderwijs, huisvesting en leefgeld. De vluchtelingen hebben toegang tot
medische huisartsenzorg in Wassenaar zelf. Omdat de groep niet verzekerd is, worden deze kosten
gedeclareerd bij het CAK.
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Leefgeld
Het Rijk heeft normbedragen opgesteld voor financiële ondersteuning van de vluchtelingen en de
hosts, de gezinnen of organisaties die de vluchtelingen huisvesten. Bedragen worden nu nog cash
betaald. Als Leidschendam-Voorburg deze betalingen gaat overnemen zullen deze betalingen waar
mogelijk ook per bank worden betaald. Leidschendam-Voorburg gaat de uitgifte van het leefgeld
uitvoeren voor de gemeente Wassenaar. Dit omdat ze ook andere Werk & Inkomenstaken voor ons
uitvoeren. Vluchtelingen krijgen €60 per week voor eigen levensonderhoud. Vluchtelingen in
particuliere opvang krijgen daarnaast wekelijks €75 voor vergoeding energiekosten etc aan hosts.
Onderwijs
De gevluchte kinderen tussen de 4 en 18 jaar vallen onder de leerplichtwet. Daarom is in het
gebouw van Den Deylschool een noodvoorziening voor onderwijs ingericht. Hier komen de kinderen
samen en krijgen ze een rustige omgeving, waar de nadruk zal liggen op bijkomen, rust en
regelmaat. Er worden op dit moment dertig kinderen opgevangen, verdeeld over vier klassen:
kleuterklas, basisschool klas en twee klassen voortgezet onderwijs. Er wordt nu al lesgegeven in
Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen, wereldoriëntatie, Oekraïens en creatieve vakken. In tweede
fase wordt gekeken of en hoe leerlingen doorgeleid kunnen worden naar regulier onderwijs. Er is
een kans dat het doorgeleiden niet mogelijk is omdat er geen ruimte binnen het reguliere
onderwijs is.
De onderwijsvoorziening is in twee weken tijd ontworpen, opgezet en draaiende gebracht. Dat is
een enorme presentatie, mede dankzij de SAD, Herewegschool, de ASH en heel veel vrijwilligers.
Dit is een prestatie om trots op te zijn.
Banenmarkt
Samen met de Amerikaanse school en vrijwilligers en de Ondernemersvereniging heeft de
gemeente Wassenaar op 7 mei een banenmarkt georganiseerd om de Oekraïense vluchtelingen in
Wassenaar in contact te brengen met potentiële werkgevers. Voor deze Job Fair hadden zich ca. 15
ondernemers aangemeld en er zijn ca. 90 Oekraïense vluchtelingen op afgekomen. De eerste
reacties van de deelnemers waren positief. Diverse contacten zijn gelegd en vervolgafspraken voor
sollicitaties zijn gemaakt.
Een bijzondere vermelding dient hier de American School die niet alleen ruimte beschikbaar heeft
gesteld, maar ook met hun vrijwilligers de catering heeft verzorgt en een aantal tolken heeft
geleverd.
Gemeentelijke organisatie
Om te zorgen dat de gemeente voldoet aan de taakstelling is op 8 maart is de gemeentelijke
crisisstructuur opgestart. Het grootste gedeelte van de medewerkers die zich met de opvang van
de vluchtelingen bezighoudt, heeft normaliter geen functie in de crisisstructuur. Het was voor hen
dus de eerste keer. Ze werken daar nog steeds ontzettend hard, naast hun reguliere
werkzaamheden, en leveren met z’n alleen een enorme prestatie waar iedereen trots op mag zijn.
Om te zorgen dat we ook op lange termijn opvang kunnen bieden en dat de gemeentelijke taken
door kunnen gaan, is besloten om een projectorganisatie in te richten. Het doel is de
werkzaamheden in te bedden in de staande organisatie. Op deze manier zorgen we ervoor dat we
als gemeente duurzaam opvang kunnen leveren zonder dat medewerkers overbelast raken.
Hiervoor is een projectleider aangesteld en is op 2 mei de projectorganisatie gestart. De
crisisstructuur is tegelijk afgeschaald.
Financiën
Het Rijk heeft vanaf het begin aangegeven dat ze kosten voor de opvang door gemeenten zou
compenseren. In een Kamerbrief heeft de regering op 6 april duidelijkheid gegeven over de
vergoeding: €700 per week per gerealiseerde opvangplek, onafhankelijk of die plek ingevuld wordt
of niet. Daarnaast vergoedt het rijk transitiekosten, waaronder wij ook verstaan kosten om panden
voor opvang gereed te stellen en de organisatie van de begeleiding klaar te zetten.
Op basis van de bedragen die het Rijk communiceert hebben we begroot dat voor de opvang van
een periode van zes maanden, van 1 april tot 1 oktober, 90 vluchtelingen in gemeentelijke opvang
en 135 bij particuliere. Totaal komen we uit op een bedrag van €2,1 miljoen. Deze kosten zijn als
volgt onder te verdelen:
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Uitgaven voor gemeentelijke huisvesting (huur, energie, beveiliging etc)

€ 670.000

Uitgaven voor particuliere opvang (vergoedingen)

€ 264.000

Leefgeld vluchtelingen

€ 351.000

Onderwijs Den Deylschool

€ 210.000

Inhuur derden (projectleider, begeleiding etc)

€ 385.000

Kosten eigen organisatie, onvoorzien etc

€ 220.000
Totaal

€ 2.100.000

De te verwachte uitgaven die we als gemeente doen, vallen daarmee binnen de bedragen die het
Rijk gaat uitkeren.
Communicatie
De communicatiestrategie berust op drie pijlers
-

persoonlijk en betrokken;
benadrukt de samenwerking tussen alle stakeholders;
feitelijk en informatief.

De inzet van middelen benadrukt deze pijlers. Zo brengen we persoonlijke verhalen in beeld, laten
we andere stakeholders aan het woord om de samenwerking te benadrukken en worden de cijfers
over de opvang tweewekelijks in de Wassenaarse Krant gepubliceerd. Op
www.wassenaar.nl/oekraine staat alle relevante en actuele informatie voor inwoners en
Oekraïners. Voor de laatsten zijn de pagina's ook in het Engels en Oekraïens beschikbaar.
Informatie voor de raad
Het college vind het actief informeren van de raad belangrijk. Daarom zult u elke maand een
raadsinformatiebrief ontvangen met daarin de laatste stand van zaken. Mochten er tussendoor
majeure ontwikkelingen zijn, dan informeren we u eerder.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

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