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Raadsinformatiebrief

Betreft: Opvang en huisvesting vluchtelingen Oekraïne - 3
Aan de leden van de Gemeenteraad
Met deze informatiebrief geven wij u graag een indruk van de actuele situatie omtrent Oekraïense
vluchtelingen in Den Helder. Op maandag 11 april was hun aantal in Den Helder 193.
Huisvesting
De komende dagen worden de eerste gezinnen uit zowel de hotelaccommodaties als uit de gastgezinopvang
overgeplaatst naar de huisvesting die wij gebruiksklaar hebben gemaakt. De vier in de vorige informatiebrief
genoemde locaties zullen de komende weken volledig in gebruik genomen gaan worden. Daarna is er voor
eerste opvang van mogelijk nieuwe vluchtelingen weer voldoende ruimte in de hotelaccommodaties.
Ondertussen bereiden wij de ingebruikname voor van een nieuwe reeks woonruimten. De uitgangspunten die
wij hanteren blijven dezelfde: sobere en doelmatige huisvesting en niet concurrerend met andere
woningzoekenden. De start van de daadwerkelijke stoffering en inrichting van de nieuwe reeks woonruimten
laten wij afhangen van de actuele ontwikkelingen omtrent de vluchtelingenstroom naar Nederland en naar
onze regio.
Vanzelfsprekend blijven wij ons ook inspannen om te voorzien in huisvesting van andere doelgroepen op de
woningmarkt die onze bijzondere aandacht nodig hebben.
Zak- en leefgeld
In de week van 4 april zijn wij gestart met de uitbetaling van zak- en leefgeld conform de normen die de
rijksoverheid daarvoor heeft vastgesteld. De uitbetaling is gekoppeld aan de registratie van de vluchtelingen in
het BRP. De registratie is zo goed als volledig voltooid.
Uitgifte goederen
Ook in de week van 4 april zijn wij gestart met de uitgifte van goederen die werden verzameld in het
uitgiftepunt aan de Baljuwstraat. Deze uitgifte vindt wekelijks plaats en is een groot succes. Zodanig dat we er
eenmalig voor hebben gekozen de meest gewilde artikelen uit winkelvoorraad aan te vullen.
Veiligheid en gezondheid
Via folders van de Veiligheidsregio en via onze website krijgen de vluchtelingen informatie over de mogelijke
risico’s die er zijn verbonden aan hun kwetsbare positie.
De eerste lijns-medische zorg en tandheelkundige zorg zijn inmiddels goed bereikbaar. In samenwerking met
HKN huisartsen en de lokale kring van tandartsen is de eerstelijns zorg voor Oekraïners georganiseerd. Zij
hebben recht op de zorg die onder het basispakket valt. Onderzocht wordt hoe het recht op complexere zorg
georganiseerd kan worden.
Veel vragen
Op 31 maart hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd voor zowel de vluchtelingen als de mensen
die hen opvangen. De informatiebijeenkomst werd met ruim 130 aanwezigen goed bezocht. Het voorzag
duidelijk in een behoefte. Er leven veel vragen De vragen die hier en eerder zijn gesteld, zijn verzameld en
worden van een antwoord voorzien op onze website.
Inloopbijeenkomsten bewoners
Onlangs zijn er voor inwoners ook inloopbijeenkomsten georganiseerd. Omwonenden en belanghebbenden
van de vier eerdergenoemde huisvestingslocaties zijn hiervoor uitgenodigd. Zij hebben vragen kunnen stellen
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over de stappen die zijn gezet, de stand van zaken en de plannen en verwachtingen voor de (nabije)
toekomst.
Op onze website https://www.denhelder.nl is alle informatie geplaatst, in zowel Nederlands als Oekraïens, en
deze informatie wordt aangevuld en geactualiseerd waar dat nodig is.
Wij zullen u via deze weg zoveel mogelijk op hoofdlijnen op de hoogte blijven houden van de situatie zoals die
zich in onze gemeente voordoet en hoe wij daarmee omgaan.
Den Helder, 12 april 2022.
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