
Ons kenmerk: CONCEPT

*CONCEPT*
Relatie met: 

NEENEE KARINA

Groenlinks

  

Datum

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Contact

Onderwerp

Bijlagen

Afschrift

 20 maart 2022

CONCEPT

C.P. van der Arend / team Sociale ontwikkeling 

beantwoording art. 43-vragen

Geachte heer RittecoGeachte heer Ritteco

Hieronder treft u de beantwoording aan van de artikel 43-vragen van “Groenlinks” met betrekking 
tot Opvang Oekraïense vluchtelingen.

1. Is het college bereidt om Oekraine vluchtelingen op te vangen?

De opvang willen we op twee manieren organiseren: 
o Wij benutten de kracht die loskomt in de samenleving en maken dankbaar gebruik 

van de hulp die mensen bieden. Wij inventariseren locaties waar mensen voor 
minimaal drie maanden thuis of bij huis opgevangen kunnen worden. In het 
belang van de privacy van zowel het gastgezin als de mensen die zij opvangen, is 
een eigen douche/wc en kookgelegenheid, belangrijk. 

o op de langere termijn willen we daarnaast opvanglocaties inrichten. Verschillende 
mogelijkheden worden daarvoor nu onderzocht. Zodra hier meer duidelijkheid 
over is informeren wij u. 

2. Is het college voorbereiden aan het treffen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen? 
(zoals het zoeken/gereed maken van geschikte locaties) En wat zijn die voorbereidingen?

Op dit moment vangen we 95 Oekraïense vluchtelingen op in Schagen bij particuliere 
logeeradressen. Met ondernemers zijn wij in gesprek om mogelijke tijdelijke locaties voor 
de langere termijn in te richten. 

3. Kan de gemeente ondersteuning geven bij de hulp die inwoners willen bieden? En op 
welke wijze? 
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Inwoners van Schagen zijn heel begaan met de mensen die gevlucht zijn uit Oekraine. 
Iedereen kan initiatieven melden op Oekraine@Schagen.nl en waar nodig verbinden we 
deze. Zo maken we matches tussen inwoners die logeeradres aanbieden en mensen die 
onderdak zoeken. 

4. Gaat u dit doen?

Zie antwoord op vorige vraag. In de Nieuwsberichten ‘Oekraine’ van 10 en 17 maart wordt 
hierover meer toegelicht. 

5. Kan de gemeente hierin het voortouw nemen of zaken coördineren?

Wij hebben ervoor gekozen in de opvang van de mensen uit Oekraine een hele actieve rol 
in te vervullen en zullen dit blijven doen. 

6. Welke mogelijkheden heeft de gemeente of kan de gemeente ondernemen om, samen 
met inwoners die graag willen helpen, te zorgen voor opvang van Oekraïense 
vluchtelingen.

Elke dag komen er nieuwe vragen en ontdekken we nieuwe mogelijkheden om zorg te 
dragen voor de Oekraine vluchtelingen. Wij willen dit samen met onze inwoners aangaan. 
In de Nieuwsberichten ‘Oekraine’ informeren wij u met regelmaat over de ontwikkelingen. 

Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met  C.P. van der 
Arend van de afdeling Sociale ontwikkeling, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. Voor 
overige vragen kunt u contact opnemen met de portefeuillehoudende wethouder M.J.P. van 
Kampen

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer A.S. Meijer
gemeentesecretaris

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
burgemeester

Bij beantwoording ons kenmerk vermelden.  Pagina 2 van 2

mailto:Oekraine@Schagen.nl

