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Onderwerp: opvang vluchtelingen uit de Oekraine

Kennisnemen van:

De stand van zaken ten aanzien van de opvang van vluchtelingen

Beste raadsleden,

Op 24 februari is Rusland Oekraïne binnengevallen. Veel mensen proberen dit land te
ontvluchten. De verwachting ís dat er tienduizenden mensen naar Nederland zullen komen

De eerste vluchtelingen in Harlingen zijn inmiddels opgevangen in de Maritieme Academie

en ook bij mensen thuis worden al vluchtelingen opgevangen. Aangezien mensen uit

Oekraïne Europeanen zijn , kunnen zij met een biometrisch paspoort sinds 2017 zonder

visum vrij reizen naar de Europese Unie. Hierdoor is een asielaanvraag geen voorwaarde

voor een legaal kortdurend verblijf in Nederland. Om deze reden zijn gemeenten ook

verantwoordelijk voor de opvang van de vluchtelingen. ln dit bericht willen we u kort

tussentijds informeren over de stand van zaken in onze gemeente.

Waar zijn we mee bezig?

De eerst prioriteit was het inventariseren en doorgeven van opvanglocaties aan de VNG en

Veiligheidsregio Fryslàn. Vanuit daar gaat de coördinatie en spreiding van de vluchtelingen

straks plaatsvinden. De opdracht van het kabinet aan de Veiligheidsregio's (VRs) was om eerst 2 x

1000 plekken te creëren. We hebben een eerste inventarisatieronde gedaan en hebben twee grotere

opvanglocaties doorgegeven aan de VNG en Veiligheidsregio, namelijk de Maritieme Academie (30

plaatsen)en een pand dat in eigendom isvan de Bouwvereniging aan de Nieuwstraall.6(24

plaatsen). Het eerste pand is in gebruik en heeft een gebruiksvergunning. Het pand aan de

Nieuwstraat dat we potentieel willen gaan gebruiken wordt deze week gecontroleerd op

brandveiligheid (VRF) en gezondheid (GGD).

Hoe nu verder met deze twee grotere locaties?

De Maritieme Academie zit op dit moment al vol. De opvang is gemeubileerd en is voorzien

van sanitair en keuken. De dagelijkse gang van zaken wordt grotendeels door de Maritieme

Academie zelf gerund met vrijwilligers en als gemeente proberen we nu voornamelijk te

zorgen dat de vluchtelingen zo snel mogelijk worden begeleid naar onder andere school,

zorg, inkomen en (vrijwilligerswerk). Dit proces vereist maatwerk. De locatie aan de
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Nieuwstraat staat leeg. Deze locatie zal voor de komst van de vluchtelingen moeten worden
gemeubileerd en gestoffeerd. Als de controles akkoord zijn zal de locatie deze week worden

ingericht voor de opvang.

Andere locaties voor opvang en particuliere opvang
We zoeken íntussen uiteraard verder naar andere opvanglocaties. De eerste 1000 plekken in

Friesland zijn deze week ruimschoots gevonden maar het is nog lang niet voldoende.

De focus ligt bij de zoektocht op grootschaligere opvanglocaties en niet op particuliere

opvang. Particuliere opvang is in sommige gevallen een prima oplossing voor een

noodsituatie maar heeft een enorme invloed op de privé situatie. We stimuleren deze vorm

van opvang om deze reden niet actief. Uiteraard zullen we vluchtelingen die bij mensen

thuis worden opgevangen op alle mogelijke manieren proberen te helpen.

Stijgende voedse! en brandstofprijzen
De oorlog is nog maar twee weken geleden begonnen. Behalve dat we zien dat we extra

inwoners in onze gemeente mogen ontvangen zal de invloed van de oorlog ook merkbaar

zijn voor de overige inwoners van onze stad. We zullen aandacht en zorg moeten houden

voor inwoners die het vanwege stijgingen van voedsel en brandstofprijzen moeilijk hebben

of krijgen.

Financieel en planning
Wat deze oorlog en vluchtelingenstroom gaat betekenen voor onze interne organisatie en

begroting valt nu nog niet te zeggen. Feit is dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn en

willen zijn voor de correcte opvang van de mensen en dit kost geld. Er wordt op landelijk

niveau al druk gesproken over compensaties van de gemeenten. Het effect op onze

gemeentelijke begroting is vooralsnog onzeker. Wat ook goed is om op te merken is dat veel

mensen in de organisatie thans bezig zijn met het in goede banen leiden van de opvang. Dit

kan ook betekenen dat niet alle beleidsdocumenten volgens planning worden geleverd'

Uiteraard zullen we u de komende periode goed informeren als er in de planning of

begroting zaken anders lopen vanwege deze crisis.

lk vertrouw erop u eerst voldoende te hebben geÏnformeerd'
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