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Raadsinformatiebrief

Betreft: Opvang en huisvesting vluchtelingen Oekraïne - 2
Aan de leden van de Gemeenteraad
In de week van 7 maart jl. werden in Den Helder de eerste voor oorlogsgeweld gevluchte inwoners van
Oekraïne opgevangen en is hen onderdak geboden. Zowel door Helderse inwoners als door ons. Wij geven u
via deze informatiebrief een indruk van de opgave waar wij voor staan en hoe we deze opgave aanpakken.
Ook informeren wij u over de stand van zaken naar de situatie van maandag 28 maart jl.
In onze raadsbrief 2022-012214 schetsten wij de opgave waar wij voor staan, uitgaande van een totaal aantal
vluchtelingen in Nederland van 50.000.
Inmiddels rekenen wij rond de 170 vluchtelingen uit Oekraïne tot onze inwoners. Hier van zijn er 95 door ons
gehuisvest in hotelaccommodaties en 75 anderen verblijven bij gastgezinnen.
Eerste opvang in hotels, nieuwe locaties nodig
Alle vluchtelingen die zich bij ons melden worden eerst opgevangen in hotels. De 1e lijns medische zorg komt
daar binnenkort gereguleerd beschikbaar. Tot nu toe volstaat deze vorm van opvang. Opvolgende huisvesting
is echter nodig. Daarin gaan we in de eerste helft van april concreet voorzien door de ingebruikname van
voorlopig de volgende vier locaties: Zuyderhorn Drs. F. Bijlweg, Cape Horn Zuidstraat, City Life Church Annie
Romein-Verschoorlaan en Pastorie Kerkgracht.
Alle omwonenden van deze locaties, zowel bewoners als bedrijven en instellingen, zijn door ons op de hoogte
gebracht en zijn uitgenodigd om vragen te stellen tijdens de inloopbijeenkomsten die wij op 30 maart en 1 april
voor hen organiseren.
In de genoemde locaties kunnen ongeveer 70 mensen worden gehuisvest. Dit betekent dat de capaciteit van
de hotels vanaf half april weer beschikbaar is voor de opvang van mogelijk een nieuwe stroom vluchtelingen.
De woonvoorzieningen zijn zodanig gekozen dat er geen concurrentie met andere woningzoekenden ontstaat.
Ondertussen gaan wij verder met het klaar zetten van woonruimte zodat we capaciteit hebben om de
hotelopvang verder te verminderen. Ook willen we particulier opgevangen vluchtelingen een plek kunnen
bieden indien de gastgezinnen of de vluchtelingen daar om redenen de voorkeur aan geven.
Werk, dagbesteding en onderwijs
Na opvang en huisvesting ontstaat er behoefte aan arbeid, dagbesteding en onderwijs. De mogelijkheden om
te werken zijn inmiddels aanwezig. Ons werkgeversservicepunt en het regionaal mobiliteitspunt spelen een
belangrijke rol bij de bemiddeling tussen vraag en aanbod. Het aanbod en het gebruik van
dagbestedingsvoorzieningen op allerlei gebieden komt op gang. Ook de instellingen voor onderwijs en
voorschoolse voorzieningen stellen zich open en inschrijving van kinderen vindt inmiddels plaats. Waar nodig
worden vervoersfaciliteiten ingezet.
Zak- en leefgeld
Deze week starten we met de betaling van zak- en leefgeld conform de normen die de rijksoverheid inmiddels
heeft gesteld. De ministeriele regeling die aan de verstrekking van deze middelen ten grondslag komt te liggen
volgt over enkele weken. Wij wachten die regeling echter niet af. Door het zak- en leefgeld kunnen de
vluchtelingen immers een beetje regie over hun leven terugnemen.
Inzameling en uitgifte goederen
De ondersteuning van onder meer de inzameling en uitgifte van goederen is vanuit de Helderse samenleving
enorm. Wij helpen door op een aantal plekken depotruimte in te richten en de distributie te (helpen)
organiseren. Het is de bedoeling dat vluchtelingen daar zelfstandig heen gaan.
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Informatievoorziening
De informatievoorziening aan vluchtelingen verloopt langs verscheidene sporen. Dit gebeurt zowel digitaal
(website) als op schrift en mondeling. Van het laatste noemen wij als voorbeeld de informatieavond die wij in
samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland houden op 31 maart. Uiteraard zijn daar voldoende
Russisch- en Oekraïenstalige tolken bij aanwezig. Voor een deel behoren deze tolken tot ons
personeelsbestand en voor een deel maken wij gebruik van de tolkendiensten van inwoners.
Een belangrijk schakelpunt in de informatievoorziening is de registratie van de vluchtelingen in de Basis
Registratie Personen (BRP). Deze registratie is goed op gang gekomen. De registratie leidt tot de toekenning
van een Burger Service Nummer (BSN) dat nodig is om toegang te kunnen krijgen tot tal van
(overheids)voorzieningen in Nederland.
Van de rijksoverheid zijn berichten ontvangen dat de gemeenten mogen rekenen op een kostendekkende
vergoeding van de vluchtelingenopvang. Het zou gaan om een bedrag van € 100,- per opgenomen vluchteling
per dag. Wij verwachten de ministeriële regeling zeer binnenkort te ontvangen.
Op onze website www.denhelder.nl/oekraïne 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, 29 maart 2022.
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