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Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
ONDERWERP 
Collegebericht: stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen in Heemstede 
 
Aanleiding 
De ontwikkelingen rondom de stroom vluchtelingen uit Oekraïne volgen elkaar snel 
op. Door middel van een collegebericht wordt de raad geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken met betrekking tot de opvang van Oekraïners in Heemstede. Voor 
meer actuele informatie over de opvang van Oekraïners en over lokale initiatieven, 
verwijst het college u naar de sociale kanalen en de website van de gemeente. 
 
Algemeen 
Op 24 februari begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. De grove 
aantasting van de internationale rechtsorde door Rusland raakt ons allemaal. Het 
is een ernstige aanval op vrijheid, democratie en mensenrechten in de wereld. Het 
uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang 
gebracht. Het is nog niet te voorzien hoe groot de stroom naar Nederland zal zijn, 
maar de verwachting is dat het om vele tienduizenden vluchtelingen zal gaan. Ook 
de gemeente Heemstede wil steun bieden aan de Oekraïners die door oorlog uit 
eigen land zijn verdreven. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid en 
werkt zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen om op korte termijn opvang te bieden voor Oekraïners in Heemstede.  
Daarnaast heeft de gemeente een taak in het stroomlijnen van lokale initiatieven, 
het coördineren van vrijwilligers en het inrichten van een communicatiestructuur. 
De komst van mogelijk grote groepen Oekraïense vluchtelingen komt bovenop al 
bestaande tekorten aan opvangplekken voor statushouders uit andere landen. Ook 
dit is een belangrijke opdracht die voor de gemeente onverkort blijft staan. 
Hieronder leest u de gebeurtenissen van de afgelopen week. 
 
Gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO) in Heemstede 
De gemeenten in Kennemerland staan voor de gezamenlijke opdracht om op korte 
termijn minimaal 2000 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. 
Op dit moment worden er in de regio 1886 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. 
Ook de gemeente Heemstede draagt hieraan bij en is hard aan de slag op korte 
termijn minimaal 100 vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvanglocaties 
(GOO) op te kunnen vangen. Op dit moment zijn er 36 bezette plekken in de GOO 
in Heemstede. Dit aantal is exclusief particuliere opvang (POO). Hiermee zijn alle 
beschikbare plekken in de GOO momenteel bezet. Mochten er toch vluchtelingen 
in Kennemerland moeten worden opgevangen moet er gebruik gemaakt worden 
van sporthallen als crisisopvangplek voor maximaal 72 uur. 
 
De komende periode wordt het aantal beschikbare plekken in de gemeentelijke 
opvanglocaties uitgebreid. Bij de realisatie van de opvang wordt uitgegaan van een 
tijdelijk verblijf van ten minste een half jaar. Tegelijkertijd wordt nagedacht over de 
middellange en de langere termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
gevolgen voor omgeving en omwonenden, maar ook met andere belangrijke 
opgaven zoals een locatie voor statushouders, het Integraal Huisvestingsplan 
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(IHP), wonen (en zorg). Hieronder een overzicht van de stand van zaken met 
betrekking tot de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Heemstede. 
 
Tijdelijke crisis- en noodopvang in pand Kerklaan 61 
In het voormalig politiebureau op de Kerklaan 61 zijn reeds 32 opvangplekken op 
de begane grond en 4 opvangplekken op de eerste verdieping gerealiseerd. Naar 
verwachting wordt dit aantal in de week van 19 april met ongeveer 30 plekken op 
de eerste verdieping uitgebreid. Op 22 maart zijn de eerste vluchtelingen op deze 
locatie ontvangen en inmiddels verblijven er in totaal 36 personen (volwassenen en 
kinderen). Het is een gemengde groep van alleenstaanden, gezinnen, en mensen 
uit derde landen (die op het moment van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne 
verbleven).  
 
Het ontbijt, lunch en avondeten is de eerste weken verzorgd door de gemeente in 
samenwerking met Spaarne Werkt en Burghave. Vanaf 18 april kunnen bewoners 
zelf koken. Hiervoor wordt de locatie voorzien van een gezamenlijke keuken op de 
eerste verdieping. Op de opvanglocatie is begeleiding aanwezig van onder andere 
een locatiemanager, coördinatoren, vrijwilligers en receptie/toezicht. De inzet van 
eigen medewerkers is verder afgeschaald. De taken zijn vanaf deze week 
overgedragen aan RIBW/KAM (Regionale instelling voor Beschermd Wonen 
Kennemerland/ Amstelland en de Meerlanden) in samenwerking met WIJ 
Heemstede. De inzet van vrijwilligers blijft zeer nodig en gewenst. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden bij het vrijwilligerspunt van WIJ Heemstede op 
heemstede.wehelpen.nl. 
 
Tijdelijke crisis- en noodopvang aan de Glipperweg 57 
De werkzaamheden in pand Glipperweg 57 zijn aan de gang. Het pand wordt in de 
komende weken gereed gemaakt om als noodopvang te dienen. De verwachting is 
dat we ongeveer 25 opvangplekken kunnen inrichten verdeeld over 6 kamers. Ook 
komt er een keuken, een gezamenlijke ruimte en een hal. Daarnaast is er reeds 
een douche unit geplaatst op de stoep voor de deur. Naar verwachting zal het 
pand in de eerste helft van mei gereed zijn om de eerste vluchtelingen op te 
vangen.  
 
Tijdelijke crisis- en noodopvang in noodwoningen 
Naast de inzet van locaties Kerklaan 61 en Glipperweg 57 voor tijdelijke crisis- en 
noodopvang, heeft de gemeente 30 noodwoningen aangekocht voor de opvang 
van ongeveer 60 vluchtelingen. Op maandag 4 april zijn hiervoor drie locaties voor 
wensen en bedenkingen voorgelegd. Het gaat om drie locaties voor de tijdelijke en 
gefaseerde plaatsing van noodwoningen: 8 noodunits en een gemeenschappelijke 
ruimte aan de Kohnstammlaan, 22 noodunits op de parkeerplaats bij Sportpark 
Groenendaal en 8 units op de parkeerplaats achter het Raadhuis. Met betrekking 
tot locatie Kohnstammlaan wordt op dit moment onderzoek gedaan naar twee 
verschillende scenario’s voor het tijdelijk plaatsen van noodwoningen. Hierbij wordt 
gekeken naar het plantsoen en naar de naastgelegen parkeerplaats. Het resultaat 
van dit onderzoek wordt op korte termijn verwacht. Zodra alle technische gegevens 
en dus de snelheid van de plaatsing bekend is, weten we welke uitdagingen ons te 
wachten staan bij plaatsing. Daarna wordt de belangen afgewogen, om vervolgens 
een besluit te nemen over definitieve plaatsing. De gemeente blijft hierbij graag in 
gesprek met omwonenden. Voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 
wordt voor deze locaties een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd. 

https://heemstede.wehelpen.nl/
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Overige locaties 
Naast de locaties waar de gemeente mee aan de slag is, wordt gekeken naar 
locaties die mogelijk later en daarmee semipermanent (voor tenminste 2 jaar) 
ingezet kunnen worden. Inwoners, bedrijven en instellingen zoals kerken en 
eigenaren van landgoederen, zijn gevraagd zich te melden als zij in het bezit zijn 
van panden of gronden die hiervoor ingezet kunnen worden. Op de website van de 
gemeente kan men zich hiervoor aanmelden.  
 
Particuliere opvang Oekraïne (POO) 
Er zijn ook inwoners in Heemstede die bereid zijn in hun eigen huis onderdak te 
bieden aan Oekraïners. Tot nu toe hebben zich 73 Oekraïense vluchtelingen die bij 
particulieren worden opgevangen ingeschreven bij de gemeente. Vluchtelingen die 
worden opgevangen door particulieren worden niet meegerekend in de taakstelling 
die het kabinet aan de regio’s heeft gegeven. Meer informatie over het aanmelden 
als gasthuishouden voor vluchtelingen uit Oekraïne is te vinden op de website van 
de gemeente.  
 
Regionaal coördinatiepunt en registratie per gemeente  
Oekraïense vluchtelingen die onderdak zoeken kunnen 24/7 contact opnemen met 
het regionale coördinatiepunt (tel. 023-5115550; oekrainevragen@haarlem.nl). Op 
basis van beschikbare plekken en type opvanglocaties worden zij vervolgens aan 
één van de regiogemeenten toegewezen. Daarna is het belangrijk dat zij zich bij de 
gemeente van vestiging inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook in 
het geval dat Oekraïners bij een gastgezin of andere particuliere opvang verblijven, 
is het belangrijk dat zij zich inschrijven om in aanmerking te komen voor leefgeld, 
toegang tot de gezondheidszorg en onderwijs. Na inschrijving ontvangt men ook 
een BSN nummer, waarmee onder andere toeleiding kan plaatsvinden naar werk.  
 
Oekraïners in Heemstede moeten zich laten inschrijven bij de publieksbalie van de 
gemeente. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt op heemstede.nl. Er wordt 
rekening gehouden met mogelijk oplopende wachttijden ten aanzien van de BRP 
registratie, zowel in Heemstede als in de regio. Er wordt samen naar oplossingen 
gezocht om de gemiddelde wachttijd naar beneden te brengen.  
 
Informatie en ontmoetingsplek  
Koffiemoment Plein 1 
Op Plein 1 is er een koffiemoment ingezet als ontmoetingsplek voor Oekraïners in 
Heemstede, zowel uit de gemeentelijke noodopvang als voor vluchtelingen die bij 
particulieren verblijven. Op werkdagen (maandag t/m vrijdag) kunnen vluchtelingen 
en hun gastgezinnen tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij Plein 1 in contact komen 
met lotgenoten en ervaringen uitwisselen, of gewoon samen koffiedrinken. Deze 
koffiemomenten worden verder uitgebreid als momenten voor informatiedeling over 
bijvoorbeeld werk, onderwijs en zorg, maar ook voor het oplossen van vragen of 
andere knelpunten. Dit gebeurt in samenwerking met WIJ Heemstede. Hiervoor 
worden vrijwilligers gezocht die ook ingezet kunnen worden bij de gastgezinnen 
wanneer nodig. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het vrijwilligerspunt van 
WIJ Heemstede op heemstede.wehelpen.nl. 
 
Informatiepunt Oekraïne in Haarlem 
Op maandag 4 april is aan de Zijlsingel 1 in Haarlem een Informatiepunt Oekraïne 
geopend. Ook vluchtelingen en inwoners uit Heemstede kunnen hier terecht met 
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vragen over bijvoorbeeld werk, inkomen, zorg en onderwijs. Bij het informatiepunt 
staan mensen van het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de GGD om mensen te 
woord te staan. Daarnaast zijn er tolken aanwezig ter ondersteuning. Het loket is 
geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Veiligheid  
Onbegeleid en alleenreizende kinderen uit Oekraïne  
De gemeente is alert op onbegeleide en alleenreizende kinderen tot 18 jaar. Een 
goede signalering zowel binnen de gemeentelijke opvang (GOO) en de particuliere 
opvang (POO) is noodzakelijk. Om zo snel mogelijk een veilige en passende 
opvanglocatie te regelen kan de gemeente contact opnemen met voogdijinstelling 
Nidos. In samenspraak wordt gekeken naar een passende opvang in de gemeente 
of elders in het land. Daarnaast moet het kind (ook als het niet alleen reist, maar 
wel zonder ouders) aangemeld worden bij de Raad van de Kinderbescherming. 
 
Uitbuiting en mensenhandel  
Zowel op de gemeentelijke opvanglocaties als in de particuliere opvang wordt men 
erop gewezen alert te zijn op tekenen van uitbuiting en mensenhandel. Om erop te 
wijzen op welke signalen men hierbij kan letten, zijn er in drie verschillende talen 
flyers verspreid op onder andere de opvanglocatie en Plein 1.  
 

    
 
Communicatie en participatie  
Op de sociale kanalen en de website van de gemeente wordt de informatie met 
betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Heemstede verder 
uitgebreid. Naast informatie over lokale initiatieven, de leefgeldregeling en 
opvanglocaties, is er ook informatie in verschillende talen voor de vluchtelingen 
zelf en wordt de informatie voor inwoners die particuliere opvang bieden verder 
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aangevuld. Daarnaast is er een apart e-mailadres ingericht waar inwoners terecht 
kunnen met vragen en initiatieven: oekraine@heemstede.nl. 
 
Algemene Nieuwsbrief  
Om alle inwoners zo goed mogelijk van informatie te voorzien rondom het verblijf 
van Oekraïners in Heemstede, wordt een algemene nieuwsbrief opgesteld. In de 
nieuwsbrief wordt actuele informatie gedeeld over onderwerpen zoals leefgeld, 
opvanglocaties, en belangrijke informatie voor gasthuishoudens. Volgende week 
verschijnt de eerste versie van de nieuwsbrief en zal daarna nog meerdere malen 
worden uitgebracht. Om de nieuwsbrief te ontvangen kan men zich binnenkort 
aanmelden via de website van de gemeente, hierover zal bericht worden gedeeld. 
De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd. 
 
Concert ‘Symfonisch Blaasorkest Heemstede’ 
Op zaterdag 23 april organiseert het Symfonisch Blaasorkest Heemstede (SBH) in 
samenwerking met de gemeente een concert voor alle Oekraïense vluchtelingen in 
Heemstede, hun gastgezinnen en alle coördinatoren, vrijwilligers en andere bij de 
opvang betrokken medewerkers. Het concert zal plaatsvinden in de Pinksterkerk in 
Heemstede en is bedoeld om de vluchtelingen een muzikaal hart onder de riem te 
steken en iedereen die zich voor hen inzet te bedanken. Ook de omwonenden van 
de opvanglocatie Kerklaan zijn uitgenodigd 
 
Sociaal Plan  
In het regionaal portefeuillehouders overleg sociaal domein zijn bestuurlijke 
uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot een sociaal plan voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne. Met een sociaal plan wordt ervoor gezorgd dat 
Oekraïense vluchtelingen onder andere naar school kunnen, de taal kunnen leren, 
de beschikking krijgen over leefgeld en naar werk worden begeleid. Hieronder 
leest u de stand van zaken inzake de ondersteuning op het gebied van zorg, 
onderwijs, participatie en werk & inkomen aan Oekraïense vluchtelingen.  
 
Medische & psychische zorg 
Begeleiding op locatie 
Voor de organisatie van de begeleiding aan de vluchtelingen die verblijven in de 
gemeentelijke opvanglocaties (GOO) is een regionale Regiegroep noodopvang 
locatiemanagement opgezet. Gemeenten in de regio Kennemerland en een aantal 
grote aanbieders van begeleiding aan kwetsbare doelgroepen nemen hieraan deel. 
Door de grote vraag naar begeleiding in de regio is het van belang dat hierover 
regionaal goed wordt afgestemd en samengewerkt. 
 
GGD 
Publieke gezondheidszorg (jeugdgezondheidszorg, infectieziektepreventie, 
preventie soa/hiv) en Openbare geestelijke gezondheidszorg (actieve ongevraagde 
hulpverlening aan vluchtelingen met ernstige problemen op psychosociaal gebied 
die niet zelf om hulp vragen) worden geboden door de GGD vanuit de reguliere 
taken.  
 
Onder de infectieziektepreventie valt ook het informeren van de vluchtelingen over 
coronavaccinatie en het aanbieden van vaccins. De GGD heeft gemerkt dat 
mensen uit Oekraïne zeer beperkt zijn geïnformeerd over Corona en de 
vaccinatiegraad onder Oekraïners is laag. De GGD is bezig met het ontwikkelen 
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van informatiemateriaal voor deze doelgroep en werkt ook aan het laagdrempelig 
aanbieden van de mogelijkheid tot vaccinatie voor vluchtelingen door bijvoorbeeld 
te prikken bij grote opvanglocaties. 
 
Medische zorg 
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het lokaal organiseren van de medische 
zorg (huisartsenzorg, mondzorg, verloskundige en kraamzorg, paramedische zorg, 
apotheek, medisch specialistische zorg) voor de vluchtelingen in de particuliere 
opvang en de gemeentelijke opvanglocaties. Bij knelpunten kunnen de gemeenten 
contact zoeken met de GGD en/of GHOR. Er is een regionaal knooppunt waar de 
GHOR, gemeenten en de zorgkoepels samen komen en knelpunten of kansen 
besproken worden.  
 
GGZ/traumahulp 
Voor wat betreft de jeugdzorg (GGZ/traumahulp) en de GGZ/traumahulp aan 
volwassenen zijn we in gesprek met zorgaanbieders, maatschappelijk 
werk/welzijnsaanbieders en de psychosociale hulp vanuit de GGD. Ook halen we 
op in de regio wat er nodig is. We zien de eerste tekenen onder de doelgroep dat 
deze inzet nodig is.  
 
Wmo en Jeugdwet 
De lokale gemeentelijke toegangen kunnen worden gebruikt ten behoeve de Wet 
maatschappelijke Ondersteuning (begeleiding en hulpmiddelen) en Jeugdhulp, met 
de opmerking dat de wachtlijsten vooral in de jeugdzorg lang zijn. De gesprekken 
met partners over een te verwachte toestroom voor met name traumaverwerking 
zijn opgestart. 
 
Onderwijs 
Zuid Kennemerland 
In Zuid-Kennemerland gaan de kinderen van 4/5 jaar direct naar de basisschool, 
kinderen vanaf 6 jaar naar de Internationale Taalklas (IKT) en kinderen vanaf 12 
jaar naar de Internationale Schakelklas (ISK). Om te voldoen aan de grote vraag 
worden er een extra ITK locatie en ISK locatie in Haarlem geopend. De extra ISK 
locatie (Tetterodestraat, gebouw Nova college) opent op 19 april. De extra ITK 
locatie wordt waarschijnlijk gerealiseerd op een locatie in Schalkwijk en opent naar 
verwachting op 9 mei. Er is ook gekeken naar meerdere kleinere satelliet locaties 
verspreid over de regio, maar in verband met de bemensing heeft dat nu niet de 
voorkeur. Ook in de IJmond en Haarlemmermeer wordt een soortgelijk systeem 
uitgewerkt. De centrale locaties in Haarlem voor ISK en ITK vragen wel om extra 
aandacht met betrekking tot het vervoer.  
 
Leerlingenvervoer 
Het uitgangspunt is dat kinderen gebruik kunnen maken van leerlingenvervoer, 
omdat veel ouders niet over eigen vervoer beschikken en veel van hen niet kunnen 
fietsen. Echter, landelijk kampt het leerlingenvervoer met een tekort aan chauffeurs 
met het gevolg dat ook het leerlingenvervoer in onze regio door Regiorijder op dit 
moment moet stellen dat er geen plek is. Het advies is daarom dat kinderen zoveel 
mogelijk gebruik maken van een fiets of het Openbaar Vervoer. Vluchtelingen uit 
Oekraïne kunnen niet gratis reizen met het Openbaar Vervoer via Connexxion, dat 
geldt alleen voor het inreizen (gebruik van Openbaar Vervoer kan bekostigd 
worden uit het leefgeld; zie ook kopje ‘leefgeld’). Ouders zullen in veel gevallen in 
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staat zijn de eigen/elkaars kinderen te begeleiden bij het vervoer. Vervoer door 
vrijwilligers kan in sommige gevallen (in kleine groepjes) ook een optie zijn. Dit 
vraagt dan om lokale organisatie. Komende tijd wordt in de regio bekeken of het 
vervoer een probleem vormt dat om een andere aanpak vraagt en dat regionaal 
moet worden aangevlogen. 
 
Kinderen tussen de 2,5 jaar en 4 jaar 
Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar kunnen gebruik maken van de voorschoolse 
educatie of kinderopvang. Op dit moment is per gemeente nog geen zicht op het 
aanbod. Het organiseren van voorschoolse educatie of kinderopvang is vooralsnog 
een lokale aangelegenheid en de beschikbaarheid is mede afhankelijk van de 
aanbieder in de gemeente. In sommige gevallen wordt peuteropvang/voorschoolse 
educatie lokaal aangeboden, maar dan hebben we het over een gering aantal 
plekken dat op dit moment beschikbaar is. Het advies is om kinderen zoveel 
mogelijk onderling te laten opvangen en dat te stimuleren onder de particuliere 
opvang en gemeentelijke opvang locaties.  
 
Inkomen 
Leefgeld uitkering 
Op basis van de Regeling ‘opvang ontheemden Oekraïne’ moeten gemeenten 
vanaf 1 april 2022 officieel leefgeld gaan verstrekken. Met deze regeling is er geen 
sprake van inkomen in de zin van de Participatiewet. Dat betekent dat de 
kostendelersnorm niet van toepassing is voor mensen met een uitkering die een 
vluchteling in huis opvangen. Alle gemeenten zijn hard bezig om de leefgeld 
regeling te implementeren, dat kan op verschillende manieren. In Heemstede zijn 
de eerste aanvraagformulieren vanuit de particuliere opvang ontvangen en gaan 
we starten met uitbetalen. Daarna volgt snel de gemeentelijke opvang op de 
Kerklaan, zij krijgen het eerste leefgeld vanaf 1 mei.  
 
Het leefgeld bestaat uit een aantal componenten.  

- € 215 per persoon (volwassenen en kinderen) per maand voor eten en 
kleding 

- € 55 per persoon is voor persoonlijke spullen 
- Extra toelage voor volwassenen (€ 215) en kinderen (€ 55) in de 

particuliere opvang onder andere voor wonen, vervoer en familiebezoek. 
Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken om bij te dragen aan de kosten 
van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.  

 
Betaling van de het leefgeld 
Het leefgeld wordt per maand vooraf verstrekt. Het leefgeld wordt door de 
gemeenten in onze regio op verschillende manieren uitbetaald. Het meest 
praktisch is via de gemeentelijke administratie van bijvoorbeeld sociale zaken, 
zoals dat in Heemstede gebeurt. Een voorwaarde voor het uitbetalen van het 
leefgeld is dat men in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven en 
dat men een Nederlands bankrekeningnummer heeft. Het lukt niet voor iedereen 
om meteen een bankrekeningnummer te openen. In dat geval werkt de gemeente 
Heemstede met prepaid bankpassen vanuit de BNG waar leefgeld op kan worden 
gestort. Ook kan het voor nieuwkomers in de gemeente even duren voordat de 
BRP registratie en het openen van een bankrekeningnummer geregeld is. Ter 
overbrugging van die periode wordt op de gemeentelijke opvanglocatie in 
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Heemstede per 15 april tegoedbonnen uitgereikt waarmee men bij de lokale 
supermarkt boodschappen kan doen. Eigen Inkomen vanuit werk is een 
weigeringsgrond voor het betalen van het leefgeld. Het leefgeld voor de andere 
huisgenoten die niet werken kan wel betaald worden, ongeacht de hoogte van het 
inkomen van de aanvrager.  
 
Vergoeding van het leefgeld 
Gemeenten ontvangen naar verwachting voor de mensen in de Gemeentelijke 
opvang € 700 per week per bed (zie kopje ‘financiën’). Het leefgeld van € 260 moet 
hieruit betaald worden. Voor de personen in de Particuliere opvang kan de 
financiële toelage gedeclareerd worden bij het ministerie.  
 
Werk 
Het ministerie van SZW heeft de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners 
tijdelijk verruimt: mensen uit de Oekraïne mogen zonder werkvergunning aan de 
slag in Nederland. De vluchtelingen kunnen via reguliere wegen (uitzendbureaus, 
vacature sites etc.) een baan zoeken, maar ook de  gemeenten kunnen een rol 
spelen in het matchen van vraag en aanbod. Voor de regio Zuid-Kennemerland en 
IJmond is deze week een loket geopend van het Werkgevers servicepunt (WSP) 
waar vluchtelingen die willen werken zich kunnen melden. Bij het loket is een tolk 
aanwezig en wordt in een gesprek onderzocht wat voor werk bij iemand zou 
passen, waarna er een match wordt gemaakt met potentiële werkgevers. Komende 
dagen wordt gewerkt aan de communicatie over deze mogelijkheid.  
 
Als een vluchteling aan de slag wil op de arbeidsmarkt is het overigens wel van 
belang dat de hij/zij staat ingeschreven in de gemeente en de beschikking heeft 
over een bankrekening. Daarnaast komt een Oekraïense vluchteling met een baan 
volgens de huidige richtlijnen niet langer in aanmerking voor leefgeld. Komende tijd 
zal goed worden gemonitord of de bestaande regelgeving niet belemmerend werkt 
voor de toetreding van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt. 
 
Dagbesteding/activiteiten 
In samenwerking met lokale partner WIJ Heemstede organiseert de gemeente 
dagbesteding in Heemstede, of wordt specifiek voor deze doelgroep (volwassenen 
en kleine kinderen) die in opvanglocaties verblijven aangeboden. Het streven is om 
laagdrempelige activiteiten te organiseren waaraan grote groepen mee kunnen 
doen, zoals een fysieke activiteit in de buitenlucht, kennismaking met de 
Nederlandse taal, amusement zoals spelletjes en boeken. Daar waar mogelijk 
wordt aansluiting gezocht bij de lokale bestaande sociale basis infrastructuur, 
bijvoorbeeld een koffie uurtje in het lokale huis van de wijk. Deze dagbesteding is 
breed toegankelijk, zowel voor de vluchtelingen uit de gemeentelijke opvang als uit 
de particuliere opvang. Ook zijn er lokale initiatieven waarbij vluchtelingen (en of 
hun gastgezin) gekoppeld worden aan een vrijwilliger of een maatje. 
 
Financiën 
Het Rijk heeft eerder laten weten de realisatie en exploitatie van de crisis en 
noodopvang te vergoeden. Inmiddels heeft het kabinet in een brief aan de Tweede 
Kamer het normbedrag voor de gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners 
gecommuniceerd. Gemeenten en veiligheidsregio’s ontvangen een normbedrag 
van € 700 euro per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Dit bedrag 
is onder andere bedoeld voor de realisatie en exploitatie van crisis- en noodopvang 
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en het uitkeren van leefgeld (inclusief kosten voor vervoer). Voor Heemstede komt 
dit neer op grofweg 2,7 miljoen (150 plekken x 700 per week x 26 weken) voor een 
half jaar. Het normbedrag kan gedeclareerd worden door de gemeente vanaf het 
moment dat een Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) gerealiseerd is. 
Declaratie vindt plaats op basis van de SiSa systematiek door middel van een 
Specifieke Uitkering (SPUK) die op dit moment uitgewerkt wordt. Transitie- en 
transformatiekosten van panden zoals de Kerklaan en Princehof vallen niet onder 
het normbedrag. Deze worden vergoed op basis van werkelijke kosten. Bij 
investeringen gaat dit uit van afschrijving, zoals bij de aankoop van onze 30 
noodwoningen. Ook geldt het bovengenoemde normbedrag niet voor particuliere 
opvang (POO). Financiële verstrekkingen aan personen in de POO moeten apart 
worden gedeclareerd. De wijze waarop gemeenten gecompenseerd worden voor 
deze financiële verstrekkingen wordt nader uitgewerkt in de nog te verschijnen 
Specifieke Uitkering (SPUK). Het uitgangspunt is dat gemeenten ook daarbij een 
reële compensatie ontvangen met als uitgangspunt dat gemeenten er als gevolg 
van de opvang van de vluchtelingen niet slechter voor komen te staan dan 
daarvoor. Over de overige gemeentelijke kosten worden afzonderlijke afspraken 
gemaakt (met ministerie van OCW over onderwijs, leerlingenvervoer en 
gerelateerde kosten en met ministerie van VWS voor wat betreft kosten 
gemeentelijke zorg en ondersteuning Wmo, jeugd, Publieke Gezondheid).  
 


