Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
Met de brief van 23 augustus Z/22/134675/287086 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken
van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Hierbij informeer ik u over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de opvang.
Opgave
De taakstelling voor het aantal op te vangen vluchtelingen uit Oekraïne is vooralsnog 101
opvangplekken. Met de oplevering van de Statenhof voldoen wij aan deze taakstelling. Hieronder
geven wij daar een nadere toelichting op.
Opvanglocaties
Gemeentelijke opvanglocaties
Statenhof
De Statenhof is op 1 november opgeleverd. Wij hebben daar circa 90 opvangplekken beschikbaar
voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Wij vangen hier inmiddels 39 personen op in 17 appartementen.
Hierbij proberen wij de appartementen zo efficiënt mogelijk in te delen zodat er zo min mogelijk
zogenaamd snijverlies plaatsvindt. Dat wil zeggen dat wij zo min mogelijk lege bedden hebben. De
meeste vluchtelingen die nu worden geplaatst in de Statenhof komen uit gastgezinnen in Leiderdorp,
de woningen in de Pinksterbloem en uit het AC-hotel. Ook is er een aantal mensen gekomen uit
omliggende gemeenten. Hier is meestal sprake van een familiehereniging (zussen, broers e.d.). Wij
verwachten dat de overige opvangplekken in de Statenhof de komende weken vol zijn. Wij huren de
Statenhof voor 6 maanden vanaf 1 november, en hebben een optie voor verlenging met nogmaals 6
maanden.
Rijnhart Wonen
Met Rijnhart Wonen hebben wij afgesproken om een aantal woningen te huren voor de opvang. Dit
zijn woningen aan de Pinksterbloem die voor de sloop zijn bestemd en vier woningen op andere
locaties in Leiderdorp die in de verkoop zullen gaan. Zoals hierboven al aangegeven verhuizen de
opgevangen Oekraïners vanuit de woningen in de Pinksterbloem naar de Statenhof, omdat de huur
van deze woningen eindigt op 1 februari 2023. Eén woning in de Pinksterbloem zal in ieder geval tot
1 februari 2023 bewoond blijven. Hier worden twee zogenaamde derdelanders opgevangen. Zij
studeerden in Oekraïne en hun verblijfsrecht eindigt in principe per 4 maart 2023.
Rijnhart Wonen stelt de overige 4 woningen langer aan de gemeente beschikbaar voor de opvang
van de Oekraïense vluchtelingen. Hier worden voornamelijk de grotere gezinnen opgevangen.
In totaal worden er op dit moment 20 mensen opgevangen in woningen van Rijnhart Wonen.
Particuliere huur
Tenslotte huren wij ook nog één woning van particulieren. Hier vangen wij een Oekraïens gezin op
van 4 personen.
De gemeente heeft in totaal 114 opvangplekken gerealiseerd.
Particuliere opvang (opvang bij een gastgezin)
Op dit moment wordt nog één gezin opgevangen bij een gastgezin. Zij zullen niet verhuizen naar de
Statenhof. Wij hebben heel veel waardering voor de gastgezinnen in Leiderdorp die de afgelopen
maanden hun woning hebben opengesteld voor de vluchtelingen uit Oekraïne en heel erg betrokken
zijn geweest bij hun opvang en het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving..

Overige ontwikkelingen
Een aantal van de Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels aan het werk. Onder andere bij
werkgevers in Leiderdorp. Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij DZB in Leiden. Zij
kunnen Oekraïense vluchtelingen helpen met het vinden van een baan. De taallessen Nederlands via
BplusC zijn begonnen. Een vast groepje Oekraïners volgt deze met veel enthousiasme. Wij hopen dit
verder uit te kunnen breiden. De afspraken met Incluzio over de invulling van de dagbesteding
worden verlengd, deze overeenkomst was in de eerste instantie aangegaan voor 6 maanden.
De situatie over het onderwijs aan kinderen is ongewijzigd. Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen terecht
bij onze lokale basisscholen in groep 1 en 2. Kinderen van 6 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar kunnen
respectievelijk terecht bij de Internationale Taal Klassen (ITK) en Internationale Schakel Klassen (ISK)
in Leiden.

Vrijwilligers
Door de vrijwilligers in Leiderdorp wordt heel veel werk verzet in onder meer de Weggeefwinkel en
bij de organisatie van activiteiten. Wij zijn heel erg dankbaar voor alles wat zij doen voor een goede
opvang van de Oekraïense vluchtelingen en voor de asielzoekers uit de crisisnoodopvang in
Leiderdorp.

Meer informatie over de opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Informatie over de opvang voor Oekraïense vluchtelingen is te vinden op de website
www.leiderdorp.nl/oekraine en hier treft u ook veelgestelde vragen met antwoorden. Mocht u nog
aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Simone Klok, projectleider opvang
vluchtelingen Oekraïne via sklok@leiderdorp.nl of via het algemene telefoonnummer van de
gemeente (071) 5458 500.

