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Kernboodschap  De Rijksoverheid heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor de kosten 

die gemeenten maken voor het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting 

voor leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne. Voor de kosten gemaakt 

tussen 1 maart 2022 en 31 juli 2023 kan gemeente Haarlem in aanmerking komen 

voor maximaal € 1.080.000. Het is een collegebevoegdheid om te besluiten deze 

subsidie aan te vragen. Het college besluit, gezien de kosten die reeds gemaakt 

zijn en nog gemaakt worden, een aanvraag in te dienen voor dit maximale bedrag.  

 

Vanwege de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de 

wereld hebben de Internationale Taalklas (hierna: ITK) en de Internationale 

Schakelklas (hierna: ISK) veel meer leerlingen dan gehuisvest kunnen worden in de 

bestaande gebouwen. De ITK is er voor nieuwkomers tussen de 4 en 12 jaar die de 

Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs te 

starten. De ISK is er voor leerlingen tussen 12 en 17 jaar die korter dan een jaar in 

Nederland zijn en leerlingen die langer dan een jaar in Nederland zijn maar nog 

onvoldoende het Nederlands beheersen om door te stromen naar het regulier 

onderwijs. 

 

Voor de ITK is al begonnen met het plaatsen van noodlokalen om te zorgen dat er 

zo snel als mogelijk voldoende lokalen zijn. Deze lokalen worden begin november 

in gebruik genomen. Het college besluit met terugwerkende kracht tot het 

plaatsen van deze 12 noodlokalen.  

 

De uitbreiding van de ISK wordt op dit moment voorbereid. Op korte termijn zal 

het college een besluit nemen over een locatie voor de uitbreiding van de ISK. 

  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 
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Relevante eerdere 

besluiten 

- Brief burgemeester stand van zaken opvang Oekraïners, statushouders en 

asielzoekers in Haarlem, 6 september 2022 (BC/2022/1295768) 

Besluit College  

d.d. 25 oktober 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De aanvraag voor een specifieke uitkering onderwijshuisvesting voor 

ontheemde leerplichtige Oekraïners van maximaal € 1.080.000 in te dienen bij 

het Rijk; 

2. Met terugwerkende kracht te besluiten tot het plaatsen van noodlokalen voor 

de Internationale Taalklas op het perceel ten noorden van de hoofdlocatie aan 

de Prinses Beatrixdreef 6; 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Door de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïense en andere delen van de wereld, is het aantal 

anderstalige leerlingen flink toegenomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

onderwijshuisvesting. Voor zowel de Internationale Taalklas (ITK) als de Internationale Schakelklas 

(ISK) moet extra huisvesting georganiseerd worden. Voor de ITK zijn op dit moment de noodlokalen 

geplaatst. Voor de ISK wordt dit in gang gezet. Als tegemoetkoming in de kosten heeft het Rijk een 

subsidieregeling opengesteld voor gemeenten. Deze subsidie van maximaal € 1.080.000 wordt 

aangevraagd.  

 

2. Besluitpunten college 

1. De aanvraag voor een specifieke uitkering onderwijshuisvesting voor ontheemde leerplichtige 

Oekraïners van maximaal € 1.080.000 in te dienen bij het Rijk; 

2. Met terugwerkende kracht te besluiten tot het plaatsen van noodlokalen voor de Internationale 

Taalklas op het perceel ten noorden van de hoofdlocatie aan de Prinses Beatrixdreef 6; 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is: 

- Het ontvangen van Rijksmiddelen ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten die gemeente 

Haarlem maakt voor het huisvesten van leerplichtige Oekraïense leerlingen.  

- Het realiseren van aanvullende huisvesting voor de ITK zodat er voldoende lokalen zijn 

voor het nieuwkomersonderwijs aan deze kinderen, waarbij vanwege de noodzaak om 

tijdig voldoende huisvesting te hebben reeds gestart is met het plaatsen van de 

noodlokalen.  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/ingekomen-brieven-van-college-aan-raad/Brief-burgemeester-d-d-6-september-2022-Stand-van-zaken-opvang-Oekrainers-statushouders-en-asielzoekers-in-Haarlem.pdf
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4. Argumenten 

1. Met dit besluit kan de subsidieaanvraag bij de rijksoverheid worden ingediend 

 In het mandaatbesluit is opgenomen dat voor het aanvragen van subsidies hoger dan € 500.000 een 

collegebesluit vereist is. Met het indienen van de aanvraag is de kans aanwezig dat er een 

substantiële bijdrage komt vanuit het Rijk voor de kosten die de gemeente maakt voor het 

huisvesten van leerplichtige Oekraïense ontheemden. De aanvraag moet uiterlijk 31 oktober 2022 

worden ingediend. Naar verwachting zal uiterlijk 31 december 2022 een besluit worden genomen op 

de aanvraag.  

 

2. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden 

Volgens de voorwaarden van de subsidieregeling van het Rijk kan de aanvraag worden ingediend 

voor kosten die gemaakt zijn of gemaakt worden, voor uitbreiding van de onderwijshuisvesting t.b.v. 

het nieuwkomersonderwijs aan Oekraïense leerlingen als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Er stonden minimaal 5 leerplichtige Oekraïense leerlingen op een po- of vo-school in de 

gemeente ingeschreven op minstens 1 van deze peildatums in 2022: 1 april, 1 juni, 1 

augustus, 15 september. 

 De gemeente heeft extra kosten gemaakt of verwacht te gaan maken voor: 

o de eerste inrichting van de tijdelijke onderwijshuisvesting 

o het gebruiken van tijdelijke onderwijshuisvesting 

o de huur van tijdelijke onderwijshuisvesting 

o het plaatsen van noodlokalen 

o tijdelijke voorzieningen voor gymles 

o de voorbereiding van tijdelijke onderwijshuisvesting voor onderwijs aan Oekraïense 

leerlingen 

o het kopen van noodlokalen  

 De gemeente heeft deze kosten gemaakt of gaat deze maken in de periode vanaf 31 maart 

2022 tot en met 31 juli 2023. 

 

3. De gemeente maakt daadwerkelijk kosten voor onderwijshuisvesting voor leerplichtige Oekraïense 

ontheemden 

De gemeente maakt kosten voor de eerste inrichting van de onderwijshuisvesting, de plaatsing en de 

huur van de tijdelijke lokalen. De begroting laat zien dat de te verwachten kosten tot en met 31 juli 

2023 worden ingeschat op ca. € 1,1 miljoen. 

 

4. De noodlokalen voor de ITK zijn reeds geplaatst 

De ITK moest een van haar locaties, het zgn. ‘rode gebouw’ (Aziëweg 20) in Schalkwijk, per 

herfstvakantie verlaten. Na een afweging bleek de meest kansrijke en snelst beschikbare 

mogelijkheid voor het plaatsen van noodlokalen het terrein ten noorden van de hoofdlocatie aan de 
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Prinses Beatrixdreef. Om te zorgen dat de huisvesting zo snel als mogelijk beschikbaar is, is reeds 

gestart met het plaatsen van deze noodlokalen.  

 

5. Financiën 

De kosten voor de noodlokalen worden in principe tot einde schooljaar 2022/2023 gedekt door de 

aan te vragen subsidie bij OCW. Het is nog niet bekend of het Rijk na deze periode nogmaals met 

extra middelen bijdraagt. Indien blijkt dat de bekostiging in 2023 niet uitkomt, volgt hiervoor 

mogelijk een melding in een van de voortgangsrapportages van 2023.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De mogelijkheid bestaat dat de subsidie (deels) moet worden terugbetaald 

De subsidie wordt beschikbaar gesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten. Indien de werkelijk 

gemaakte kosten lager zijn dan € 1.080.000, zal dat deel terugbetaald moeten worden. Ook zou door 

de accountant vastgesteld kunnen worden dat de subsidie niet is gebruikt voor de doelen die door 

het Rijk zijn geformuleerd. Verantwoording gebeurt achteraf via de gemeentelijke accountant.  

 

2. De mogelijkheid bestaat dat het Rijk de subsidie niet toekent 

Er is in principe een bedrag gereserveerd voor Haarlem. Echter, we zijn afhankelijk van de 

beoordeling van de aanvraag of toekenning plaatsvindt. De kans dat er geen toekenning plaatsvindt 

wordt als klein ingeschat maar is wel aanwezig. Indien blijkt dat de bekostiging in 2023 niet uitkomt, 

wordt de raad hierover geïnformeerd.  

 

6. Uitvoering 

- De aanvraag voor subsidie wordt ingediend. Naar verwachting ontvangt de gemeente uiterlijk 

eind december 2022 bericht of de subsidie is verleend.  

- De noodlokalen van de ITK zijn op dit moment geplaatst en worden begin november in gebruik 

genomen. 

- De uitbreiding van de ISK wordt voorbereid en er is overleg met het schoolbestuur over de 

locatie van deze uitbreiding om z.s.m. extra onderwijscapaciteit te kunnen realiseren.  

 

7. Bijlagen 

N.v.t. 

 

 

 


