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Nieuwsbericht Oekraïne 

Het college is heel begaan met de mensen uit Oekraïne die vluchten voor de oorlog in hun 
eigen land, weg van het geweld. Elke dag zien we de heftige berichten en impact op de 
Oekraïners  in het nieuws. Deze mensen zullen ook de veiligheid in Nederland zoeken, 
Schagen heeft daar een rol in. Wij willen deze mensen opvangen, net als veel inwoners. Wij 
zijn verheugd dat veel inwoners van Schagen zich al hebben gemeld om hun 
mantelzorgwoning, vakantiewoning of een deel van hun eigen woning beschikbaar te stellen. 
Ook komen inwoners met mooie initiatieven voor het verzamelen, inbrengen van spullen en 
melden mensen zich vrijwillig als tolk. Het is  hartverwarmend om te zien wat er los komt in 
Schagen. 

Via deze mail willen wij u een korte stand van zaken geven. Dat blijven wij met enige 
regelmaat doen zodat uw Raad goed op de hoogte kan blijven van de ontwikkelingen.

Algemeen 
In Nederland wordt rekening gehouden met 100.000 tot 300.000 mensen uit Oekraine. Bij de 
voorbereiding wordt nu met het meest realistische scenario van 100.000 mensen rekening 
gehouden.  Op dit moment zijn er nu al vele mensen opgevangen bij vrienden en kennissen 
in de verschillende gemeenten. Later verwachten we ook mensen die zich bij de centrale 
overheid melden. Van alle gemeenten wordt dan inzet voor onderdak verwacht.

Regionaal / landelijk
Sinds 9 maart jl. is het landelijk coördinatiecentrum actief geworden met een landelijk 
telefoonnummer voor gemeenten en hulpverleningsorganisaties voor vragen en advies over 
onder andere inschrijvingen, ziektekost en e.d. Het Rijk heeft de opvang van mensen uit 
Oekraine  als een landelijke crisis bestempeld. Dit betekent dat er meer landelijke sturing 
komt. Daarmee komt ook de financiering voor de uitvoering op gang.

Op dit moment zijn er ongeveer 2000 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen die worden 
opgevangen in gemeentelijke opvangvoorzieningen op verschillende locaties in het land zoals 
in Amsterdam, Zaanstreek-Waterland. Dit aantal zal vermoedelijk oplopen. In Amsterdam en 
Zaandam  worden de personen geregistreerd en na eerste opvang verdeeld in de regio. 
Binnen onze regio wordt gewerkt aan het opzetten van een dergelijke opvanglocatie. Tot dat 
deze gerealiseerd is, maken we gebruik van de opvang in Zaanstreek-Waterland. 
Bovenstaande staat los van de mensen die door familie en vrienden thuis worden 
opgevangen. Ook daar helpt de gemeente waar mogelijk en nodig. 

GGD
De GGD is lokaal en regionaal gestart met een crisisteam. De GGD houdt zich met name 
bezig met de hygiëne op opvanglocaties, jeugdgezondheidszorg en psychosociale 
hulpverlening. 
Regionaal wordt gekeken hoe zorg en onderwijs ingeregeld kan worden. 
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Veiligheidsregio 
Aan de veiligheidsregio is de opdracht gegeven om in eerste instantie opvanglocaties te 
regelen voor 2000 vluchtelingen. Dit gefaseerd over twee ingeschatte periodes van 1000 
vluchtelingen.  De eerste periode is tussen nu en 14 dagen en de tweede vanaf 2 tot 6 
weken. 
Om snel opvang te kunnen organiseren is gekozen om iedere gemeente een kleinere groep 
mensen op te laten vangen. Voor Schagen gaat dat om respectievelijk 80 tot 160 personen.  

Gemeente Schagen 
 Wij zijn direct begonnen met inventarisatie van huisvesting en hulpaanbod via 

oekraine@schagen.nl.

 In Schagen verblijven voor zover wij nu weten 51 Oekraïners bij familie of vrienden. 
Deze mensen kunnen daar niet allemaal voor langere termijn blijven. Dit betekent 
dat we voor deze personen op zoek gaan naar particuliere opvang. Het eerste gezin 
hebben we al kunnen plaatsen. 

 Via bijgaand persbericht van 9 maart jl.  roepen we inwoners op particuliere opvang 
aan te bieden. Omdat we niet weten hoeveel mensen wij in Schagen moeten 
opvangen is het belangrijk veel particuliere opvangplekken beschikbaar zijn.   

 Met verschillende organisatie zoals Vluchtelingenwerk Schagen, WonenPlusWelzijn en 
de Schager Uitdaging onderhouden we nauw contact. Wij informeren elkaar over de 
binnenkomende vragen en mogelijkheden. 

 Vluchtelingenwerk organiseert op korte termijn (een) informatiebijeenkomst(en) voor 
de mensen uit Oekraïne. 

 Website van Schagen   is ingericht met informatie over Oekraïne. 

We hebben ook nog veel vragen die we op dit moment nog niet kunnen beantwoorden in 
afwachting van het Rijk. Te denken valt aan: 

 Waar kunnen deze mensen zich als ingezetene van Nederland inschrijven. 
 Regeling rondom leefgeld. Deze is nog niet vastgesteld. Voor situaties waarin 

mensen niet bij familie inwonen, kunnen we zolang de regeling niet is vastgesteld 
een beroep doen op het Noodfonds Schagen van de kerken. 

Met dit nieuwsbericht reageren we op de oproep van Wens4U om onze verantwoordelijkheid 
te nemen voor de mensen die de gevlucht zijn uit Oekraine. 

Bijlage: persbericht van 9 maart 2022
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