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MEDEDELING OPVANG VLUCHTELINGEN OEKRAÏNE nr 4 
20 mei 2022 

 

 

Betreft : Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne  
Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 
Van : College van burgemeester en wethouders 
Datum : 20 mei 2022 

 
Met deze mededeling informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. U ontvang eens in de drie á vier weken een mededeling met de actuele stand van zaken. Als 
de actualiteit daarom vraagt, zullen wij u uiteraard tussentijds informeren.  
 
Crisisnoodopvang 
De druk in Ter Apel blijft hoog. In de vorige brief is al aangegeven dat dit een vraag is van een andere 
orde, voor een andere doelgroep, die om een andere inspanning vraagt. Opnieuw is door het Rijk de 
vraag gesteld om asielzoekers in de regio op te vangen. Hilversum heeft deze vraag beantwoord en zal 
per 20 mei tot en met 28 juni 50 asielzoekers gaan opvangen.  
 
Overige opvang in Huizen 
Op vijf locaties in de gemeente Huizen worden op dit moment 260 Oekraïense vluchtelingen 
opgevangen. Dit gebeurt in locatie Newport (beheer gemeente Huizen), in de zorgvilla ISZA zorg 
Amersfoortsestraatweg (beheer ISZA zorg), op de Bovenmaatweg en de Oostkade (beheer Versa in 
opdracht van gemeente) en in de pastorie bij de Goede Herderkerk (beheer gemeente Huizen).  
De locaties zijn op dit moment volledig bezet. 
 
Registratie burgerzaken 
Het is belangrijk dat vluchtelingen zich zo snel mogelijk na aankomst laten registreren bij de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente. Na inschrijving ontvangen zij een Burgerservicenummer (BSN).  
 
Leefgeldregeling  
In de week van 4 april is gestart met uitgifte van leefgeld in de vorm van contanten. Daarbij is een tolk 
aanwezig.  
 
Op dit moment wordt aan iedereen gevraagd een bankrekening te openen (indien mogelijk).  
De systemen worden op dit moment gevuld met de gegevens van de bankrekeningen zodat op 1 juni kan 
worden overgegaan op uitgifte van het leefgeld via een bankrekening en voor de mensen die geen 
bankrekening kunnen openen, gebeurt dit in de vorm van contante betaling.   
 
De bewoners van hotel Newport ontvangen nog geen leefgeld omdat zij nog voorzien worden van een 
verzorging in de vorm van maaltijden, verzorgingsproducten, kleding etc. De bewoners zijn nu bezig met 
het openen van bankrekeningen. Indien de bewoners een bankrekening hebben geopend worden zij ook 
geregistreerd en ontvangen zij vanaf 1 juni het leefgeld via een bankrekening. Dan stopt ook de 
verzorging in natura. 
 
Werken 
Er is een trajectcoach werk aangesteld binnen Zicht op Werk voor de doelgroep vluchtelingen uit 
Oekraïne die willen werken. De trajectcoach is bij de diverse locaties langsgegaan om vragen te 
beantwoorden en wensen te inventariseren.  
 
Werken kan alleen in loondienst. Er kan geen bedrijf gestart worden en men kan niet als zzp’er werken. 
Er zijn wel wat consequenties als men wil gaan werken. Als werkende zal de vluchteling zelf een 
zorgverzekering moeten afsluiten en de zorgtoeslag moeten aanvragen. Tevens houdt de uitbetaling van 
het leefgeld op als men gaat werken.  
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Onderwijs 
In Huizen kunnen kinderen in de basisschool leeftijd (4-12 jaar) terecht op de Kamperfoelieschool. Op de 
Kamperfoelieschool is speciale expertise aanwezig en zijn ook Oekraïense leerkrachten beschikbaar. De 
toestroom is echter zo groot, dat gevraagd is om te kijken naar een extra locatie. Die is inmiddels in 
gebruik genomen aan de Jan van Galenstraat, voorlopig tot eind van het jaar. 
 
Met de locatie Jan van Galenstraat erbij zijn 90 plekken in Huizen beschikbaar. Regionaal is de afspraak 
gemaakt dat 4- en 5-jarigen zoveel als mogelijk regulier worden opgevangen. In de praktijk blijkt dit lastig 
omdat de kleuterklassen in Huizen relatief vol zitten en reguliere scholen niet zelf alle benodigde 
begeleiding kunnen bieden. Talent Primair, wethouder Verbeek en de schoolbesturen zijn in gesprek om 
tot verdere oplossingen te komen.  
 
Voor kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs is de regionale Internationale Schakelklas in 
Naarden beschikbaar.  
 
Initiatieven samenleving 
De Vrijwilligerscentrale is het centrale coördinatiepunt voor maatschappelijke initiatieven. Dat varieert van 
concrete activiteiten tot het coördineren van helpende handen en het doneren van spullen. Op 
www.huizen.nl/Oekraine zijn de gegevens van de Vrijwilligerscentrale te vinden. Ook zijn daar links 
opgenomen naar andere organisaties die van betekenis zijn voor hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.  
  
Klankbordgroep van start gegaan 
De Klankbordgroep, met een brede vertegenwoordiging uit de Huizer samenleving, komt eens per drie 
weken een uur (online) bij elkaar. Maandag 9 mei is deze voor het eerst bij elkaar gekomen. De eerste 
bijeenkomst was geslaagd waarin verschillende onderwerpen werden besproken zoals het organiseren 
van activiteiten in de zomer en de stand van zaken en het reilen en zeilen van de verschillende 
opvanglocaties. De tweede bijeenkomst vindt plaats op maandag 30 mei. 
 
Nieuws per locatie 
 
Hotel Newport 
In voormalig hotel Newport verblijven 178 bewoners. Veelal vrouwen/moeders en kinderen, ook wat 
vaders en oudere mannen als onderdeel van een echtpaar. Zoals boven aangegeven, krijgen bewoners 
nog geen leefgeld maar voedsel en toiletartikelen in natura. Zij krijgen o.a. maaltijdboxen waarmee zij zelf 
kunnen koken. Bovendien zijn er een kleding- en een speelgoedbank in Newport gevestigd en kunnen er 
fietsen geleend worden. Naar verwachting krijgen de bewoners per 1 juni leefgeld.  
 
Er is een activiteitenprogramma voor de weekdagen met structurele activiteiten voor alle leeftijden met 
onder meer taalgroepen, sport en creativiteit. O.a. de sportadviesgroep, Versa Welzijn en vrijwilligers 
leveren hier een bijdrage aan. Het biedt afleiding en mensen doen enthousiast mee! Daarnaast zijn er 
losse activiteiten zoals een bottertocht of een wandeling door Huizen. 
 
Er is aandacht op sociaal, medisch, pastoraal en praktisch vlak: 
- begeleiders/consulenten bieden wat nodig is: 
- spreekuur huisarts; 
- spreekuur Jeugd en Gezin / consultatiebureau; 
- spreekuur Vluchtelingenwerk; 
- spreekuur jobcoach/Zicht op Werk; 
- spreekuur dominee. 
 
Het gaat goed op Newport. Dat horen we ook terug uit de bewonersapp. En als er vragen zijn, worden die 
in bovenstaande spreekuren of via de app opgepakt. Aan de app-groep is ook een tolk toegevoegd.  
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqdqc8bjKAhXFqQ4KHWpiANwQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2203.html&psig=AFQjCNGTNUD7pCcyl9bWwufnvwi3iy0Weg&ust=1453396285117450
http://www.huizen.nl/Oekraine
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Bovenmaatweg 333 / Oostkade 120 
Op deze locaties zijn in totaal 64 personen gehuisvest, daarmee is de maximale bezetting bereikt. In de 
appartementen aan de Oostkade zitten veelal families met één of meerdere familieleden die een 
beperking hebben, maar wel grotendeels zelfstandig kunnen wonen. De groep Oekraïense bewoners op 
de Bovenmaatweg is niet meer gewijzigd van samenstelling. De zorg wordt geregeld via Sherpa en 
Cordaan en het locatiebeheer door Versa Welzijn sinds 19 april. Er is beveiliging aanwezig die ook allerlei 
hand- en spandiensten verleent. Sherpa/Cordaan werkt met een vast team op de locatie, evenals Versa 
Welzijn. Dit team bestaat uit de locatiebeheerder en vrijwilligers.  

Er zijn zowel Nederlandse als Oekraïense vrijwilligers betrokken. Er worden op regelmatige basis 
bewonersavonden georganiseerd om eventuele openstaande vragen/punten te inventariseren en om met 
elkaar de verwachtingen af te stemmen. Alle bewoners van de Bovenmaatweg en de appartementen 
worden hierbij betrokken. Verder is er goed contact met omwonenden. Veel omwonenden zijn begaan 
met de Oekraïners en er wordt door hen dan ook regelmatig het één en ander voor hen georganiseerd. 
Denk hierbij aan een visactiviteit, Koningsdaguitje, Songfestival kijken, geldinzamelingsactie etc.   

Locatie ISZA-zorg  
Op deze locatie worden 12 personen opgevangen: kinderen en jongvolwassenen met een beperking en 
hun begeleiders/familie. Het locatiemanagement wordt uitgevoerd door ISZA-zorg. Vanuit de gemeente 
zijn er contactpersonen aangesteld waardoor de lijnen kort zijn en dat werkt goed. Zo konden er vanaf het 
begin af aan al gewone fietsen en een aangepaste fiets geregeld worden via de WMO en de BOA. Dit 
werd erg gewaardeerd omdat daarmee de mobiliteit van de bewoners binnen Huizen is vergroot.  

Vijfde opvanglocatie Disselweg 9 – Nidos Eigen Opvang (NEO) in voorbereiding 
Gemeente, Nidos en de Alliantie hebben een akkoord gesloten dat het gebouw op de Disselweg 9 wordt 
ingezet als noodopvang voor alleenstaande minderjarige Oekraïense vreemdelingen. Een alleenstaande 
minderjarige Oekraïense jongere wordt in eerste instantie hier opgevangen. De locatie is een 
doorstroomlocatie, dit betekent dat de jongeren hier tijdelijk verblijven, in afwachting van de 
beschikbaarheid van een passende vervolgplek binnen de kleinschalige opvang (KSO) van Nidos in 
andere gemeenten, een opvanggezin van Nidos of (wanneer Nidos niet als voorlopig voogd wordt 
aangewezen) een gemeentelijke voorziening in de gemeente waar de jongere in eerste instantie is 
aangetroffen. Wanneer een Oekraïense jongere 18 wordt, is de gemeente waar deze jongere is 
aangetroffen verantwoordelijk voor passende opvang en indien nodig begeleiding. 

Deze locatie biedt plek aan 16 personen. Deze kinderen zijn kwetsbaar en bevinden zich in een bijzonder 
moeilijke situatie. Op de locatie is 24/7 begeleiding vanuit Nidos aanwezig. Nidos huurt deze locatie in 
eerste instantie van de Alliantie voor de duur van 1 jaar. In overleg kan de einddatum indien wenselijk 
worden gewijzigd. Het beleid is dat elke woongroep een vast aanspreekpunt voor de buurt heeft. Zodra 
bekend is wie dat is, wordt de buurt hierover geïnformeerd en ontvangt men de contactgegevens van de 
betreffende coördinator.   

Op 18 mei zijn de omwonenden van het pand op de Disselweg 9 geïnformeerd over de komst van de 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op die locatie.  

Communicatie 
Op www.huizen.nl/oekraine is zoals gezegd informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen te 
vinden. Die informatie wordt voortdurend geactualiseerd. Wij posten berichten op Twitter, Facebook en 
Instagram om mensen te informeren, de actualiteit te delen of attent te maken op plekken waar zij 
informatie kunnen vinden. Wij zorgen voor het informeren van omwonenden op het moment dat duidelijk 
is dat een locatie gebruikt wordt voor opvang of onderwijs. We monitoren (social) media, kijken wat er 
leeft en stemmen hier onze berichtgeving op af. De burgemeester schenkt aandacht aan de situatie in 
zijn vlog.  

Informatiesessie voor particuliere gastgezinnen en hun gasten  
De informatiesessie in de Raadzaal van het gemeentehuis op 25 april werd bezocht door ongeveer 20 
geïnteresseerden die meer wilden weten over hun verblijf en de verschillende mogelijkheden in de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqdqc8bjKAhXFqQ4KHWpiANwQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2203.html&psig=AFQjCNGTNUD7pCcyl9bWwufnvwi3iy0Weg&ust=1453396285117450
http://www.huizen.nl/oekraine
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gemeente. Onder begeleiding van tolken gingen zij in gesprek met onze inhoudsdeskundigen rond de 
thema's: Onderwijs en kinderopvang, Werk en inkomen en Zorg en welzijn. Versa Welzijn en de 
Vrijwilligerscentrale presenteerden hun diensten en activiteiten en er was ruimte voor onderlinge 
ontmoeting tussen gastgezinnen en hun gasten. De bezoekers gaven aan blij te zijn met deze 
mogelijkheid om direct in gesprek te gaan. De meeste vragen richtten zich op gezondheid, (alternatieve) 
huisvesting en werk. De bezoekers waren tevreden over de mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te 
gaan met inhoudsdeskundigen.  
 
Informele bezoeken van de bestuurders aan de opvanglocaties 
Op dit moment worden informele bezoeken gepland door de burgemeester en de wethouder Sociaal 
Domein om de bewoners van de verschillende opvanglocaties namens de gemeente te verwelkomen en 
kennis te maken. Het gaat om de locaties Bovenmaatweg, Oostkade, ISZA-zorg op de 
Amersfoortsestraatweg. Behalve met de bewoners maken zij kennis met de locatieleiding, eventueel 
aanwezige omwonenden en vrijwilligers.  
 
Uitspreken van waardering naar inwoners die bijdragen aan de opvang en activiteiten 
In de Omrooper, in het Nieuwsblad voor Huizen en via de online kanalen van de gemeente wordt de 
komende weken op een aantal momenten door de gemeente aandacht besteed aan de inwoners en 
bedrijven die bijdragen aan activiteiten en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze manier 
spreekt de gemeente haar waardering uit.  
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Datum: 18 mei 2022 

 

   

         Aan de bewoner(s) van dit adres  

 

 

Onderwerp:  Nieuwe (tijdelijke) bewoners van Disselweg 9 in Huizen 

 

 

 

Geachte bewoner van dit adres, 

 

In heel Europa zijn miljoenen Oekraïners door het Russische geweld op de vlucht en op zoek naar een 

veilige plek. Ook Nederland biedt tienduizenden vluchtelingen onderdak. Onder de huidige vluchtelingen uit 

Oekraïne bevinden zich ook alleenstaande minderjarigen vreemdelingen (zogeheten amv). Deze kinderen 

zijn kwetsbaar en bevinden zich in een bijzonder moeilijke situatie. De gemeente Huizen draagt bij aan de 

opvang voor deze doelgroep en is met de Stichting Nidos en De Alliantie overeengekomen om per juli 2022 

op de Disselweg 9 een kleinschalige opvang voor Oekraïense alleenstaande minderjarigen te starten. De 

locatie biedt ruimte aan 16 jongeren. In eerste instantie huurt Stichting Nidos het pand van De Alliantie voor 

de duur van 1 jaar. In overleg kan dit contract worden verlengd.  

 

Graag willen wij ons via deze weg aan u voorstellen en u kort vertellen wie wij zijn en wat wij doen. Stichting 

Nidos is een landelijk werkende voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Voor 

kinderen tot 18 jaar die zonder ouder(s) in Nederland asielaanvragen voorziet Nidos middels (tijdelijke) voogdij 

in het gezag. Naast de voogdijtaak heeft Nidos ook een kleinschalige opvangtaak t.a.v. statushouders. Een 

gedeelte van de opvang voert Nidos zelf uit binnen Nidos Eigen Opvang (NEO) locaties. 

 

De leeftijd van de Oekraïense jongeren die op de Disselweg 9 zullen worden opgevangen, ligt tussen de 15 en 17 

jaar. NEO werkt met jongerencoaches die deze jongeren begeleiden. Deze jongerencoaches zijn 24 uur per dag, 

7 dagen per week (24/7) aanwezig en zullen de jongeren begeleiden en bijstaan zolang zij in de opvang van NEO 

verblijven. Ons beleid is dat elke woongroep een vast aanspreekpunt voor de buurt heeft. Zodra bekend is wie 

dat is, krijgt u hierover bericht en ontvangt u de contactgegevens van de betreffende coördinator.   

 

Om nader kennis te maken en om uw eventuele vragen te beantwoorden voordat de jongeren instromen, nodigen 

wij u graag uit voor een algemene (online) kennismaking. Wij informeren u t.z.t. over de datum van deze 

informatieavond. Vanuit NEO zullen de jongerencoaches deelnemen en de manager. Ook vanuit de gemeente 

zal er een afgevaardigde aanwezig zijn.   

 

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Matthijs de Bruin, manager opvang 

 

Stichting Nidos heeft  vestigingen  

in heel Nederland  

  

 

Hoofdkantoor 

Adriaen van Ostadelaan 140 3583 AM Utrecht 

Postbus 13021 3507 LA Utrecht 


