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Stand van zaken

opvang vluchtelingen
uit de Oekraine

Best raadslid,

ln deze raadsinformatiebrief geven we u een korte update inzake de opvang van Oekraïense

vluchtelingen in de gemeente Harlingen.

o Opvang Nieuwstraat 16.

Er is veel werk verzet bij de opvang in de Nieuwstraat 16. Het laminaat is gelegd en eind

vorige week is de locatie voor het grootste gedeelte ingericht met meubels. De

gemeentelijke klussenmannen en vrijwilligers van de kerk en de Stichting Present hebben

veel werk verzet. Waar we tegenaan liepen was het verkrijgen van voldoende bedden.

Oproepjes op Harlingen boeit en bezoekjes aan de Estafette leverden helaas niet het
gewenste resultaat op. Het Rode Kruis is door de bedden heen. Onze eigen

klussenmannen hebben daarom aangeboden houten stapelbedden te timmeren. Het

resultaat mag er zijn! De matrassen zijn gedoneerd door een ondernemer. De

handdoeken, washandjes en keukendoeken zijn deels gedoneerd door een ondernemer.

Er is een goede samenwerking ontstaan tussen de gemeentelijke collega's van de

kerngroep opvang met de vrijwilligers van de Maritieme Academie. Veel Harlingers

doneren spullen voor Oekraïne. Behalve bij de Estafette zijn ook veel spullen bij een

loods aan de Nieuwe Vissershaven gebracht. Als gemeente mogen wij ook gebruik

maken van de spullen die bij deze loods worden ingebracht. Via Harlingen Boeit wordt
vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Op 4 april aan het eind van de middag hebben we

een inloopmiddag voor omwonenden georganiseerd. De buurt kon daardoor zien wat er
gebeurt in de nieuwe opvang en vragen stellen.
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o Maritieme Academie.
De opvang gaat hier goed. De 30ste persoon is vorig weekend aangekomen. Hiermee zit

de Maritieme Academie nu echt vol. De vluchtelingen hebben een mooie plek, verdeeld
over 2 slaapvleugels en draaien mee in spoelkeuken en kantine van de school. Op basis

van de inzet van veelvrijwilligers worden de vluchtelingen met veel praktische zaken
geholpen. Ook kledinghulp voor particuliere gezinnen loopt thans via de Maritieme
Academie (loods Vissershaven).

o Scholing
De meeste kinderen in Harlingen gaan inmiddels naar school. Onze beleidsmedewerkster
onderwijs heeft in goed overleg met schoolkoepels en bijzondere taal scholen uit Sneek

en Sint Anna Parochie ervoor gezorgd dat alle kinderen van de Maritieme Academie

thans naar school gaan. De vluchtelingen hebben zelf taalonderwijs geregeld. Deze week

begint ook een Nl taalklas voor volwassenen. Door alle basisschoolbesturen en de

gemeente is een gezamenlijke advertentie opgesteld voor de werving van personeel

specifiek voor deze doelgroep omdat er op dit moment onvoldoende personeel

beschikbaar is. Deze komt zo spoedig mogelijk in krant en daarnaast wordt de social

media ingezet.

De VNG onderzoekt op dit moment 3 varianten v.w.b. het aanbieden van onderwijs van

Oekraïense kinderen:
1,. Onderwijs op reguliere scholen
2. Onderwijs aanbieden in taalklassen
3. Een tijdelijke voorziening inrichten. Diverse gemeenten bieden op dit moment al

onderwijs aan Oekraïense kinderen aan. leder op zijn eigen wijze en in overleg met

de schoolbesturen. Het kan dus zo zijn dat het onderwijs voor deze groep leerlingen

op termijn anders wordt aangeboden. Dit kan vanwege landelijke regelgeving, maar

ook als er een dusdanige grote groep naar Harlingen komt dat dit niet meer door het

reguliere onderwijs kan worden opgevangen door ruimte- en of personeelsgebrek.

o lnschriivingen BRP.

Ongeveer de helft van de Oekraïense vluchtelingen staat inmiddels al ingeschreven in de

BRP van de gemeente. De medewerkers van burgerzaken krijgen hierbij hulp van een

eigen tolk, die we voor !2 uur per week hebben aangenomen. Voor werk en zorg is het

handig dat mensen staan ingeschreven en een burgerservicenummer hebben.

Sociaal Domein. Bij de collega's van de Toegang is een team opgericht die de

hulpvragen op zich kan nemen. Vragen van mensen die bijde balie of telefoon (KCC)

of via burgerzaken binnenkomen gaan via de keuzetoets van het sociaal domein door

naar de collega's van de Toegang.
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Leefgeld. lnmiddels heeft het College besloten leefgeld uitte keren aan de

Oekraïense vluchtelingen. Voor de bedragen wordt aangesloten bij de landelijke

regeling. De praktische uitvoering van het leefgeld uitkeren komt, totdat de Dienst dit
overneemt, bij onze eigen collega's van de Toegang te liggen. Deze week wordt het
leefgeld voor de eerste keer op afspraak contant uitgedeeld in MFC Het Vierkant. Er

zal ter plekke ook gelegenheid zijn om hulpvragen te beantwoorden. We streven

ernaar het geld zo snel mogelijk op girale wijze uit te keren. Hiervoor moeten de

vluchtelingen over een bankrekening beschikken.

Het in stand houden van de opvang, het inregelen van diverse sociale aspecten, het
beantwoorden van vragen en coördineren van vrijwilligers gedurende langere tijd is voor

onze organisatie een (mooie) uitdaging. Al deze zaken moeten in de staande organisatie
geïncorporeerd worden. ledere dag leren we weer nieuwe dingen. Mogelijk is hier in de

toekomst wel wat extra menskracht nodig. Voor nu vertrouwen we erop dat we u goed

hebben geïnformeerd.

lVlet vriendel ijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen,
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C. van Gent c.
BuSecretaris
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