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Naast de fysieke locaties die nodig zijn voor de opvang van vluchtelingen heeft de instroom van 

vluchtelingen ook impact op andere terreinen, denk bijvoorbeeld aan onderwijs, werk en inkomen en 

dagbesteding. Wij willen u met dit document informeren over wat dit betekent in Bloemendaal.   

 

Zorg 

De GGD verzorgt binnen de GOO de eerste medische zorg. Onder andere door vluchtelingen te 

helpen met vaccinaties, gezondheidsscreening en infectieziektebestrijding. Ook organiseren zij 

jeugdgezondheidszorg en begeleiding van mensen met psychosociale problemen en trauma’s. 
Medische zorg wordt via het CAK volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke 

zorg voor onverzekerden. Voor zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten 

vergoed. Er wordt geen bijdrage gevraagd van de patiënt.  

 

Onderwijs 

In onze regio is het de bedoeling dat kinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar zich aanmelden bij de 

Internationale Taalklas (ITK). Kinderen tussen de 12 en 17 gaan naar de Internationale Schakelklas 

(ISK).  

De ingangsdatum voor ITK leerlingen is nu gepland op 9 mei, direct na de meivakantie. Wel moet nog 

een besluit genomen worden over de locatie, dat zal voor aanvang van de meivakantie gebeuren. 

Hierover is wekelijks overleg tussen de gemeenten en schoolbestuur Twijs (bestuur ITK).  

De ingangsdatum voor de ISK leerlingen is 19 april. De ISK (onderdeel van Spaarne College) heeft 

afspraken gemaakt met het NOVA College over gebruik van lokalen in de vestiging Tetterodestraat in 

Haarlem. 

Op Dennenheuvel volgt een aantal aldaar aanwezige kinderen op dit moment online les vanuit 

Oekraïne. 

Leerlingenvervoer 

RegioRijder, de partij die het leerlingenvervoer organiseert in onze regio, heeft onvoldoende 

capaciteit om het vervoer van Oekraïense leerlingen naar de ITK te organiseren. Deze leerlingen 

kunnen dus niet opgenomen worden in de huidige structuur van het leerlingenvervoer. Op dit 

moment onderzoeken we de mogelijkheid van het inzetten van vrijwilligersvervoer via Welzijn 

Bloemendaal. Maar ook de capaciteit van Welzijn Bloemendaal is beperkt want deze bussen worden 

ook ingezet voor het vervoeren van inwoners naar de ontmoetingscentra.  

 

We gaan er vanuit dat het leerlingenvervoer niet nodig is voor de ISK (voor de kinderen in de leeftijd 

van 12 tot 17 jaar). Zij kunnen in principe fietsen (evt. met begeleiders). Mocht dat geen mogelijkheid 

zijn, wordt er gezocht naar een maatwerkoplossing. 

Leefgeld 

Particuliere opvang (POO) 

Op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne verstrekt de gemeente vanaf 1 april 2022 

leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraine. Op 8 april zijn de personen die zijn geregistreerd in de BRP 

(30 volwassenen) aangeschreven met een aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunnen zij 

leefgeld aanvragen. Voorwaarde is, naast de inschrijving in de BRP, dat zij een bankrekeningnummer 

hebben bij een Nederlandse bank. Zij kunnen de aanvraag indienen bij de Intergemeentelijke 



afdeling sociale zaken en kunnen naar verwachting na het indienen van de aanvraag binnen twee 

weken de toelage uitbetaald krijgen. 

Het leefgeld bedraagt €260 per maand wanneer iemand wordt opgevangen door de gemeente. 
Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven een extra maandelijks 

bedrag, de zogeheten wooncomponent, van €215 per volwassene en €55 per minderjarige. Met dit 
bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. 

Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. Ook is bepaald dat het leefgeld wordt beëindigd als 

de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen. 

 

Gemeentelijke opvang (GOO) 

Omdat de leefgeldregeling pas vanaf 1 april van kracht geworden is en de vluchtelingen die al eerder 

zijn opgevangen in Dennenheuvel, ook voedsel nodig hebben, hebben wij hen wekelijks bonnen van 

de AH verstrekt waarmee zij zelf boodschappen kunnen doen en zelf hun maaltijden kunnen 

bereiden. Het is wenselijk ook deze mensen zo snel mogelijk in te schrijven in de BRP zodat zij ook 

gebruik kunnen maken van de leefgeldregeling.  

De afdeling burgerzaken doet er alles aan om mensen zo snel mogelijk in te schrijven. De periode tot 

inschrijving en daarna het aanvragen van een bankrekening en aanvraag leefgeld wordt voor nu 

overbrugd met de AH bonnen.  

Ongedocumenteerde personen  

Voor personen die zich nog niet in kunnen schrijven in de BRP en verwezen worden naar bijvoorbeeld 

de ambassade vanwege het ontbreken van een paspoort of andere documenten wordt momenteel 

onderzocht of de gemeente hen via de BNG prepaid passen kunnen verstrekken. Met de AH bonnen 

kan natuurlijk geen kleding gekocht worden of andere persoonlijke uitgaven. Als de registratie langer 

gaat duren is het wel wenselijk om hen een alternatief aan te bieden. De procedure voor de 

verstrekking van deze passen wordt momenteel nog onderzocht.  

 

Ontmoetingsplekken 

Voor de Oekrainers willen we mogelijkheden creeeren om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te 

wisselen. In Dennenheuvel wordt een grote ruimte geschikt gemaakt waar vluchtelingen elkaar 

kunnen ontmoeten en helpen, deze ruimte is ook toegankelijk voor mensen die verblijven in 

particuliere opvang. Ook op andere locaties in de gemeente willen we dergelijke ontmoetingsplekken 

inrichten. Op dit moment zijn we op zoek naar geschikte ruimtes.  

 

 

 


