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Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein,  

Vandaag zijn persvragen beantwoord over de tot nu toe gemaakte kosten en uren voor 
opvang van Oekraïense vluchtelingen in Huizen.  

Ik verwijs graag naar het bijgevoegde document voor de vragen en antwoorden die gegeven 
zijn.    

 

Met vriendelijke groet, 

 

Niek Meijer en Maarten Hoelscher  
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220407 Persvragen – Gooi en Eemlander – Welmoed Lang  
 
Hoeveel geld heeft de gemeente tot nu toe uitgegeven aan de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen? Dat hoeft niet tot achter de komma uitgesplitst, maar we 
willen wel graag een globale verdeling (bijv onderdak, eten, medische zorg) en ook 
een inschatting van het aantal ambtelijke uren dat er tot nu aan besteed is.  
 
Overzicht van de kosten*:  
 

 
 
*N.B. Dit betreft slechts de eerste concrete betalingen die zijn verricht. De meeste uitgaven 
volgen nog en de kosten lopen naar verwachting fors op. De betalingen worden vooralsnog 
gedaan uit de post onvoorziene uitgaven die in afstemming met de gemeenteraad van 
Huizen is vastgesteld voor onvoorziene, onontkoombare en niet uitstelbare uitgaven in 
afwachting van de aangekondigde regelingen vanuit het Rijk. 
 
Inschatting ambtelijke uren  
 
Een indicatie van de bestede ambtelijke uren kan de gemeente Huizen nog niet geven op dit 
moment. Een aantal ambtenaren werkt al meerdere weken grotendeels aan de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. De uren worden bijgehouden maar de prioriteit ligt nu bij het goed 
en snel organiseren van de opvang van vluchtelingen en daardoor is de urenregistratie nog 
niet volledig.  
 
En daarbij dan ook graag het aantal vluchtelingen dat in de gemeente wordt 
opgevangen door de gemeenten en door particulieren. 
 
Door gemeente opgevangen:    154 (verspreid over 4 locaties) 
Particulier opgevangen:               74 
Totaal opgevangen:                   228 
 
We hebben begrepen dat ze in de eerste periode nog maaltijden geleverd krijgen van 
de gemeente, maar daarna worden doorverwezen naar voedselbanken. Kunnen jullie 
hier meer over vertellen? Is dat en zo en op welke termijn gebeurt dat? 
 
Nee, de gemeente Huizen verwijst niet naar voedselbanken. De gemeente richt zich in de 
eerste periode van opvang op het ontzorgen van de Oekraïense vluchtelingen. Dat betekent 
ook dat in die eerste periode gezorgd wordt voor maaltijden. Als de vluchtelingen staan 
ingeschreven bij de gemeente ontvangen zij vervolgens leefgeld waarmee zijn kunnen 
voorzien in hun levensbehoeften, waaronder zelf te bereiden maaltijden. 
 


