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Bijlagen  

Geachte leden van de raad, 

 

Bij deze ontvangt u een periodieke stand van zaken van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Haarlem. 

 

Ondersteuning aan vluchtelingen 

Op dit moment zijn er in totaal 292 opvangplekken beschikbaar in Haarlem, waarvan 104 in de Beijneshal. 

Van deze plekken zijn er 111 bezet. De Beijneshal is nog niet als nachtopvang in gebruik genomen. Een deel 

van de locatie wordt wel gebruikt als eetzaal voor vluchtelingen die worden opgevangen op een plek die niet 

kan voorzien in lunch en diner. De gemeente is daarnaast druk bezig met het verder inventariseren en 

voorbereiden van locaties. De VRK heeft momenteel een opgave van 2000 opvangplekken, het Haarlemse 

aandeel hiervan is 590. Het is (nog) niet bekend hoeveel vluchtelingen bij particulieren in huis worden 

opgevangen. Alle vluchtelingen kunnen zich inschrijven in het BRP, zodat ze een Burgerservicenummer (BSN) 

krijgen. Daarmee kunnen ze een bankrekening, zorgverzekering en leefgeld aanvragen. Vanaf 1 april kunnen 

er tot 75 vluchtelingen per dag worden ingeschreven in het BRP. De gemeente Haarlem verwacht de 

achterstand met inschrijvingen van vluchtelingen op maximaal 15 april te hebben ingelopen.  

 

Met terugwerkende kracht vanaf 4 maart is een noodwet van toepassing die het voor Oekraïense 

vluchtelingen met een BSN mogelijk maakt om aan het werk te gaan. Vluchtelingen kunnen alleen werken in 

loondienst. De Nederlandse werkgever is verplicht een melding te maken bij het UWV als zij een Oekraïense 

werknemer in dienst nemen, zodat het UWV zicht kan houden op de arbeidsomstandigheden.  

 
Alle kinderen zijn leerplichtig, met of zonder BSN. Het organiseren van een onderwijsvoorziening voor de 

Oekraïense kinderen is een omvangrijk vraagstuk. Op dit moment wordt het aantal kinderen centraal in de 

regio geïnventariseerd. Verschillende partners, waaronder de schoolbesturen, werken samen om dit zo snel 

mogelijk voor elkaar te krijgen. Zolang de verblijfsduur van deze leerlingen nog onbekend is, is het beleid van 

de overheid dat daar waar mogelijk onderwijs geboden wordt vanuit het nieuwkomersonderwijs: de 

Internationale Taalklas (ITK) en Internationale Schakelklas (ISK).  
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Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen worden gemeld bij een basisschool of de ITK. De richtlijn is dat 

kleuters (4-5 jaar) worden opgevangen in het regulier basisonderwijs. Leerlingen van 6 tot 12 jaar kunnen zich 

aanmelden bij de ITK en leerlingen van 12 tot 17 jaar melden zich aan bij de ISK. De gemeente Haarlem kijkt 

wat er op het gebied van onderwijshuisvesting mogelijk is.  

 

Medische zorg voor vluchtelingen wordt vergoed door het CAK. Vluchtelingen kunnen ook terecht bij 

huisartsen en tandartsen. De vaccinatiegraad onder Oekraïense vluchtelingen is relatief laag. Via 

prikkenzonderafspraak.nl kunnen ze gratis, ook zonder BSN, een covid-19 vaccinatie halen.  

 

Opvang bij particulieren 

Er is nog geen zicht op het aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen bij particulieren. Alle vluchtelingen 

worden opgeroepen zich in te schrijven in het BRP, zodat de gemeente zicht krijgt op deze groep. In ieder 

geval vanaf medio april, kunnen Oekraïense vluchtelingen met een BSN en een bankrekeningnummer 

leefgeld aanvragen via de gemeente. 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. Er is een handreiking gepubliceerd voor gastgezinnen. Voor 

vragen kunnen zij terecht bij het consortium NLvoorelkaar, een samenwerking van Takecarebnb, het Leger 

des Heils, het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. 

 

Informatiebijeenkomst 

Op 4 april vindt een besloten informatiebijeenkomst plaats voor raadsleden. U heeft de uitnodiging via de 

griffie ontvangen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 


