Informatiebrief aan de Raad
065
Zaaknummer:
Documentnummer:

Z – 22 - 063791

Datum:

Woensdag 15 juni 2022

Onderwerp:

Opvanglocatie Auberge De Kieviet

Bijlage(n):

-

Geachte Raad,
Toen begin maart de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang kwam, heeft Wassenaar de
handschoen opgepakt en zich ingezet om vluchtelingen op te vangen. Wassenaarders namen al
snel Oekraïners in huis of stelden hun woning aan de gemeente ter beschikking. De gemeente
heeft noodopvanglocaties geregeld, is met eigenaars aan de slag gegaan om de woningen en
panden geschikt te maken voor opvang, is gestart met de zoektocht naar potentiële gemeentelijke
locaties en heeft een noodvoorziening voor onderwijs ingericht. Op dit moment biedt Wassenaar
opvang aan 53 personen in gemeentelijke opvanglocaties en 110 personen in particuliere opvang.
Daarnaast hebben Wassenaarse maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners veel
gedaan om te zorgen dat de Oekraïners zich welkom voelen.
Begin maart is door de Lions ‘Wassenaar Duin’ het initiatief gestart om Auberge de Kieviet in te
zetten als gemeentelijke opvanglocatie. Deze locatie zou ongeveer 50-60 personen kunnen
huisvesten. Hierover bent u geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 18 maart jl.. Net als bij
andere locaties, was de inzet om het pand te huren, zodat de gemeentelijke verantwoordelijkheid
voor de opvang van ontheemden kan worden ingevuld en stabiliteit en zekerheid kan worden
geboden. De gemeente is hierover toentertijd in gesprek gegaan met de eigenaar, de Bayer
Vastgoed Groep.
In de daarop volgende periode is geïnventariseerd wat er nodig zou zijn om het pand gebruik
gereed te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ondertussen diende zich een
potentiële koper voor de Auberge de Kieviet aan, waarmee ook gesprekken zijn gevoerd met als
doel de functie als opvanglocatie, ook bij een eventuele eigendomswisseling, overeind te houden.
Op 26 april werd duidelijk dat het eigendom van de Auberge toch niet over zou gaan naar een
andere partij. U bent hierover geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 10 mei jl.. Dat was het
startsein om vervolggesprekken aan te gaan tussen de gemeente en de eigenaar van Auberge de
Kieviet. Er lag een voorstel van de eigenaar waar de gemeente financieel geen dekking voor had
(het lag boven de normbedragen waarvoor de rijksoverheid de gemeente vergoed). In de
afgelopen weken is een poging gedaan om tot overeenstemming te komen, teneinde de locatie
toch in te kunnen zetten als opvanglocatie. Uiteindelijk heeft dit helaas niet geleid tot een voor
beide partijen acceptabel voorstel. Dit betekent dat Auberge de Kieviet niet beschikbaar is/komt
voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
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Het college van Wassenaar blijft streven om aan de taakstelling vanuit de Veiligheidsregio te
voldoen om 72 gemeentelijke opvangplaatsen te realiseren. Het college verkent op dit moment
diverse andere locaties om hieraan invulling te geven. Hierbij heeft het college ook oog voor een
tijdige en zorgvuldige communicatie met de betrokken buurtbewoners. Vanzelfsprekend informeert
het college u over de verdere vorderingen op dit gebied.
De afgelopen maanden is er intensief samengewerkt met alle betrokkenen en vrijwilligers. Het
genomen besluit doet niets af aan de waardering die het college heeft voor de inzet van allen. We
blijven graag samen met betrokken Wassenaarders en organisaties werken aan een gastvrije
opvang van vluchtelingen in ons dorp.
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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