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Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2022

besluit:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen
wensen of bedenkingen indient over de wijze waarop het college vorm geeft aan de opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne.
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Voorgesteld besluit

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen
wensen of bedenkingen indient over de wijze waarop het college vormgeeft aan de opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne.
Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 15 maart jl. hebben wij u per brief op de hoogte gebracht van de situatie rondom de opvang
van vluchtelingen uit Oekraïne in onze regio. Het ministerie van justitie en veiligheid heeft alle 25
VRK-regio's gevraagd om op heel korte termijn 2.000 opvangplekken te realiseren: in totaal
betekent dat er in Nederland 50.000 opvangplekken gerealiseerd moeten worden. Voor de
gemeente Bloemendaal betekent dat 86 plekken die beschikbaar moeten zijn.
Landelijk wordt gesproken over nog grotere aantallen vluchtelingen en het ministerie bereidt zich
voor op 100.000 tot 150.000 vluchtelingen die opgevangen worden in Nederland.
De afgelopen periode is er onderzocht welke locaties in onze gemeente geschikt zijn (of gemaakt
kunnen worden) voor deze opvang.
Beoogd effect
Het college wil de raad informeren over de ondernomen stappen en de mogelijkheden die zij ziet
voor de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Het college vraagt steun aan de raad voor de
manier waarop het college vorm geeft aan de opvang voor vluchtelingen.
Politieke keuzeruimte

De regering heeft besloten per 1 april jl. de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in
werking te stellen. Op grond van deze artikelen hebben burgemeesters de wettelijke taak om zorg
te dragen voor de opvang, waaronder begrepen de huisvesting, verzorging en de registratie van
vluchtelingen uit Oekraïne. De regering geeft daarbij aan dat er op dit moment onvoldoende
aanleiding is om burgemeesters extra bevoegdheden toe te kennen waar het gaat om vordering
van panden.
Het betreft dus een bevoegdheid van de burgemeester. Echter, gelet op de grote impact op de
gemeente, vindt het college het belangrijk om de raad te informeren over de ondernomen stappen
en vraagt steun voor de wijze waarop zij omgaat met deze crisis.
Gedachtegang

Locaties
De afgelopen weken zijn meerdere locaties onderzocht op geschiktheid om op korte termijn
vluchtelingen op te vangen: locaties die met kleine aanpassingen geschikt te maken zijn. Dit
betreft een GOO (gemeentelijke opvang Oekraïners). Naast de GOO ontstaan er ook veel
particuliere initiatieven: inwoners die hun huis openstellen voor vluchtelingen (POO: particuliere
opvang vluchtelingen)
Belangrijke criteria die bij het inrichten van een GOO als uitgangpunt dienen, zijn:
- voorkeur voor locaties van grote omvang. Hierdoor kan de begeleiding (locatiemanagement,
maatschappelijke en psychosociale begeleiding, ambtelijke inzet) gericht en efficiënt ingezet
worden. Ook het organiseren van bijvoorbeeld ontmoetingsplekken en locaties voor onderwijs zijn
centraal eenvoudiger te organiseren.
- voorkeur voor inzetbaarheid op korte termijn. Dus locaties waar zonder veel technische
aanpassingen en grote kosten op korte termijn gebruik van kan worden gemaakt.
- spreiding in de gemeente.
Op basis van deze criteria zijn de volgende locaties geschikt bevonden:
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In de eerste plaats is gekeken naar de mogelijkheden voor opvang op Dennenheuvel. Met name
omdat binnen de locatie een aantal ruimten leeg stond, deze locatie in het verleden is ingezet voor
de opvang van statushouders en omdat een aantal randvoorwaarden al aanwezig zijn
(huismeesters, aanwezigheid vluchtelingenwerk, een flexibele aannemer, actieve vrijwilligers etc.).
Op 9 maart jl. zijn de omwonenden en de huidige bewoners van Dennenheuvel op de hoogte
gebracht van het voornemen om vluchtelingen op te vangen op Dennenheuvel. Door vrijwilligers en
de huismeesters is vervolgens hard gewerkt om de kamers in gereedheid te brengen. Op dit
moment worden 36 vluchtelingen opgevangen in Dennenheuvel en op korte termijn komen daar
nog 14 opvangplekken bij.
In totaal is er dus plek voor 50 vluchtelingen (naast de statushouders en economisch daklozen) tot
december 2022.
Park Vogelenzang (GOOÏ
Het college heeft gesprekken gevoerd met SVE Group over de mogelijkheid om op korte termijn
ongeveer 100 opvangplekken te realiseren op Park Vogelenzang. Deze plekken zijn beschikbaar tot
uiterlijk 15 november 2022. Het college heeft op 13 april jl ingestemd met de huur van deze
gebouwen. Zodra de huurovereenkomst door beide partijen akkoord bevonden is, wordt het pand
geïnspecteerd door de GGD en zullen technische aanpassingen uitgevoerd worden (bv het plaatsen
van extra keukens en sanitaire voorzieningen). Voor de huidige anti-kraak bewoners wordt
bekeken of zij kunnen blijven of elders in het gebouw een plek kunnen krijgen. In het vigerende
bestemmingsplan hebben de gebouwen de bestemming 'Wonen'; hierbinnen is de opvang van
vluchtelingen passend. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op deze locatie.
Door de inzet van Dennenheuvel en Park Vogelenzang, is er in de gemeente plek voor ongeveer
150 vluchtelingen binnen de GOO. De verwachting is dat dit op korte termijn voldoende is om de
instroom van vluchtelingen op te kunnen vangen (de Bloemendaalse taakstelling is op dit moment
86). Om die reden en de forse inzet die dit vraagt van de samenleving, de partners in het sociaal
domein en het ambtelijk apparaat, kiest het college ervoor om op dit moment geen gebruik te
maken van andere kleinschalige initiatieven of plekken waar veel technische of bouwkundige
aanpassingen nodig zijn (zoals bijvoorbeeld Duinlust, het parochiehuis van de Sint Jozefkerk in
Bennebroek en Westelijke Randweg 1). Dit laat onverlet dat eigenaren op eigen initiatief een POO
kunnen inrichten.
Particuliere Qpvana Oekraïners (POOÏ
Er zijn sinds het uitbreken van de oorlog ook veel particuliere initiatieven ontstaan: inwoners die
ruimte beschikbaar stellen voor de opvang van 1 of meer vluchtelingen. Op dit moment weten we
dat er ongeveer 70 vluchtelingen verblijven bij particulieren, op basis van de inschrijving in het
BRP. In werkelijkheid zullen dit er meer zijn doordat nog niet iedereen is ingeschreven.
Sociaal Domein
Voorliggend voorstel gaat alleen over de inzet van fysieke locaties. Tegelijkertijd werken we aan
alle aspecten binnen het sociaal domein waar aandacht voor moet zijn, zoals bijvoorbeeld de
leefgeldregeling, psychosociale begeleiding, onderwijs, (medische) zorg, werk, etc. Meer informatie
staat in de bijlage (2022001162)
Kanttekeningen

Duur particuliere opvang
Inwoners die ruimte in hun eigen huis beschikbaar hebben gesteld, hebben blijk gegeven van een
warm en groot hart en de gemeente is hen hier zeer dankbaar voor. Het college houdt er echter
wel rekening mee dat deze opvang beperkt is in tijd. De verwachting is dat op termijn deze
vluchtelingen elders - bij voorkeur binnen de gemeente - opgevangen moeten worden.
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Het aantal benodigde plekken is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne en het aantal
Oekraïners dat naar Nederland vlucht. Gelet daarop houdt het college rekening met grotere
aantallen vluchtelingen die in de gemeente opgevangen moet worden. Daarnaast is zowel
Dennenheuvel en Park Vogelenzang tijdelijk beschikbaar en zal ook nagedacht moeten worden over
opvang voor langere termijn.
Inschrijvingen in het BRP
Voor het kunnen uitkeren van leefgeld (zie bijlage) aan vluchtelingen is het noodzakelijk dat zij
beschikken over een bankrekening. Deze kunnen zij aanvragen als zij ingeschreven zijn in het BRP.
Via verschillende communicatiekanalen verzoeken wij Oekraïners om zich zo snel mogelijk in te
schrijven bij de gemeente. De beschikbare ambtelijke capaciteit is hier een knelpunt: door de grote
aantallen, de benodigde inzet in de regio, de taalbarrière en het ontbreken van stukken, kost een
inschrijving in het BRP gemiddeld veel meer tijd dan een "reguliere" inschrijving en loopt de
wachttijd op tot vijf weken.
Middelen

Financiële middelen
Op 8 maart jl heeft het college ingestemd met het klaarmaken van kamers in Dennenheuvel en
deze kosten ten laste te brengen van de post Huisvesting kwetsbare groepen (68030142) en deze
te dekken uit de begrotingspost onvoorziene uitgaven. De kosten voor de aanpassingen op Park
Vogelenzang worden ten laste gebracht van de post huisvesting kwetsbare groepen, uiteraard wel
gelabeld als specifieke kosten voor dit doel door middel van de code 2000. Het budget is niet
toereikend om de kosten te kunnen dekken en zal bijstelling behoeven. Na bekendmaking van de
regeling zullen de financiële gevolgen in beeld worden gebracht en leiden tot wijziging van de
begroting. Via de reguliere bestuursrapportages wordt u over de voortgang en eventuele bijstelling
van de begroting verder geïnformeerd.
Op dit moment is nog geen duidelijkheid over welke kosten en de wijze waarop het Rijk deze
kosten vergoedt. Het Rijk heeft aangegeven in ieder geval een bedrag beschikbaar te stellen per
bezette opvangplek, maar er is nog geen uitspraak gedaan over de kosten die worden gemaakt
voor de leegstaande plekken, zaken zoals onderwijs en dagbesteding, personele inzet en regionale
kosten. Bestuurlijk is in de VRK regio afgesproken dat kosten die het Rijk niet vergoedt, naar rato
over de gemeenten verdeeld worden.
Personele middelen
De opvang van vluchtelingen vraagt veel ambtelijk inzet op de diverse terreinen (sociaal domein,
ruimtelijke ordening, vastgoed, communicatie en burgerzaken). Maar ook ambtenaren uit andere
delen van de organisatie zijn gevraagd inzet te leveren. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde
beleidsvoornemens later uitgevoerd worden of dat de reguliere dienstverlening onder druk komt te
staan.
Participatie

De participatie en communicatie is erop gericht om samen met de inwoners, betrokken organisaties
en de vluchtelingen zo snel mogelijk een veilige en leefbare opvang te realiseren voor alle partijen.
Iedere locatie behoeft maatwerk om de omwonenden te betrekken. Echter de tijd voor participatie
is beperkt. We willen voorkomen dat vluchtelingen worden opgevangen in tentenkampen of
sporthallen. Dat betekent dat snelheid in de besluitvorming noodzakelijk is en dat de communicatie
gericht is op informeren en dat participatie beperkter mogelijk is dan gebruikelijk.
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De opvang van vluchtelingen is niet iets watje als gemeente alleen doet, je doet het met elkaar,
als samenleving. We richten ons dan ook op informeren en verbinden en op het geven van heldere
communicatie over de locaties voor crisis- en noodopvang.
Na bespreking van de locatie Park Vogelenzang in de raadsvergadering wordt zo spoedig mogelijk
een informatiebijeenkomst voor inwoners georganiseerd over de stand van zaken. Inwoners krijgen
hier volop de ruimte vragen te stellen en eventuele zorgen te delen. Daarna volgen er meer
communicatiemomenten over deze nieuwe locatie. Ook zorgen we voor een contactpersoon waar
mensen terecht kunnen voor vragen en initiatieven voor hulp rondom Park Vogelenzang.
Op de website van de gemeente is een aparte pagina ingericht voor inwoners, vluchtelingen en
pers. De verschillende doelgroepen kunnen hier terecht met vragen of voor informatie over de
opvang van vluchtelingen. Deze webpagina vormt samen met inzet van de socials, zoals facebook,
de basis van de communicatie. Tijdens het gehele proces wordt deze pagina bijgehouden met
nieuwe informatie, zodra deze beschikbaar is. Een belangrijk communicatiemiddel dat we
toevoegen is een digitale Oekraïne-nieuwsbrief. Deze sturen we als de actualiteit daar om vraagt.
Daarin staat zowel nuttige informatie, maar ook verhalen áchter en over de opvang van
vluchtelingen. Via verschillende kanalen en momenten roepen we inwoners op zich aan te melden
voor de nieuwsbrief.
Particulieren die opvang willen bieden verwijzen we door naar Takecarebnb. Dit is een
tussenorganisatie die landelijk wordt ingezet om ervoor te zorgen dat deze mensen op de juiste
manier ondersteuning krijgen bij hun initiatief. Een en ander wordt regionaal afgestemd en zoveel
mogelijk op dezelfde manier gecommuniceerd in de regio Kennemerland.
Samenwerking (Heemstede)

Binnen de VRK wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw samengewerkt om aan de opgave te
kunnen voldoen. Het gaat dan niet alleen om het realiseren van opvangplekken maar ook om de
coördinatie op het inschrijvingsproces in het BRP, communicatie, onderwijs, vervoer etc.
Vervolgproces/evaluatie

Het college houdt u via collegebrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.
Bijlagen

2022001162

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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