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Bijlagen  

Beste leden van de gemeenteraad, 

In deze brief leest u over de huidige stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne.  

De opgave 
De gemeenten in de Veiligheidsregio heeft de opgave om in korte tijd 1.000 opvangplekken – oplopend tot 
2.000 – te realiseren voor de te verwachten vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Deze opgave komt bovenop 
de opgave om bij te dragen aan het ontlasten van de AZC’s voor asielzoekers én de taakstelling huisvesting 
statushouders. Naast noodopvang gaat het ook om het bieden van perspectief gericht op wonen, werken, 
inkomen, onderwijs, welzijn: kortom perspectief op integratie binnen en deelname aan de lokale 
samenleving. 

Noodopvang 
Op dit moment worden er 114 Oekraïense vluchtelingen – voornamelijk vrouwen en kinderen – door de 
gemeente opgevangen in hotels in Haarlem. De verspreiding van vluchtelingen die zich in de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) melden, wordt regionaal gecoördineerd. De gemeente Haarlemmermeer heeft een 
grote noodopvangcapaciteit vanwege de vele hotels rondom Schiphol. Op dit moment kunnen vluchtelingen 
daar terecht.  

In de vorige raadsinformatiebrief (2022/0479501) is vermeld dat de Beijneshal op zaterdag 12 maart in 
gebruik zou worden genomen. Hoewel de Beijneshal inmiddels volledig is ingericht, is ingebruikname door 
spreiding van de vluchtelingen over de andere VRK-gemeenten tot op heden nog niet noodzakelijk geweest.  

Semi-permanent verblijf 
In totaal heeft de gemeente Haarlem een opgave voor het realiseren van 590 opvangplekken. Om aan deze 
doelstelling te voldoen, is op dit moment een brede inventarisatie gaande naar zowel noodopvangplekken als 
semipermanente opvangplekken. Zodra bekend is welke locaties dit worden, wordt de omgeving en u hiervan 
op de hoogte gesteld. Met HvO Querido, Leger des Heils en Rode Kruis worden afspraken gemaakt over het 
beheer van de verschillende locaties. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220479501-Huidige-stand-van-zaken-opvang-vluchtlingen-uit-Oekraine.pdf
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Verblijf bij particulieren 
Er is (nog) geen zicht op het aantal vluchtelingen dat bij mensen thuis wordt opgevangen. Een registratie in 
het BRP is de eerste stap naar verdere sociale voorzieningen en tegelijkertijd een registratie van de 
vluchtelingen bij mensen thuis. Op dit moment wordt, in samenwerking met de regiogemeenten, bij de 
gemeente Haarlem de capaciteit opgeschaald om iedereen zo snel mogelijk in te schrijven in het BRP.  

Vragen over sociale voorzieningen 
De gemeente krijgt veel vragen van vluchtelingen over onderwijs, inkomen, dagactiviteiten en werk. 
Regionaal wordt uitgewerkt hoe hier uitvoering aan gegeven kan worden. Omdat de gemeente Haarlem al 
vluchtelingen opvangt, zijn in Haarlem de eerste stappen gezet. Zo opent komende week een fysiek 
informatiepunt waar vluchtelingen naar toe kunnen voor vragen. De gemeente is in dit loket aanwezig, 
evenals de GGD voor onder andere psychosociale hulp. 

Informatievoorziening naar de gemeenteraad 

Zolang de situatie hier om vraagt, wordt u middels een raadsinformatiebrief regelmatig geïnformeerd over de 

stand van zaken. Tevens wordt gezocht naar een moment op korte termijn voor een informatiebijeenkomst 

waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen over dit onderwerp.  

 

Het college gaat er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 


