
Informatieavond

Opvang Oekraïners



Programma

• Welkom 

• Algemene informatie – waar staan we

• Toelichting thema’s

• Inzet Houten voor Houten/vanHouten&co

• Delen ervaringen gastgezinnen

• Afronding: ruimte voor ontmoeting en stellen van vragen



Welkom

• Burgemeester Gilbert Isabella



Algemene informatie

- 115 Oekraïense vluchtelingen in Houten

- Opvang bij particulieren en bedrijven

- 90 BRP geregistreerd



Thema matching

- Veiligheidsregio Utrecht belt gemeente Houten

- Gemeente Houten heeft overzicht potentiële huisvesting

- Vluchtelingen worden gebracht

- Rol Takecarebnb doen screening bij adressen en VOG

- Belangrijk: ook melden bij oekraine@houten.nl

mailto:oekraine@houten.nl


Thema matching

- Behoefte aan particuliere opvang voor langer dan 3 maanden, ook door 

bijv. vakanties heen.

- Melden bij oekraine@houten.nl

- Melden bij Takecarebnb voor screening en VOG verklaring

mailto:oekraine@houten.nl


Thema GOO

- Gemeentelijke opvanglocatie Oekraïne (GOO)

- Merantihout en Vuurtoren 

- Maximale capaciteit 130 personen

- Doel: binnen enkele weken gereed



Thema verplaatsing

- Procedure verplaatsen mensen in GOO

- Oplevering in zicht

- Contact met particulieren en bedrijven

- Volgorde verplaatsing afstemmen

- Doel: vluchtelingen opvangen in kwalitatief en duurzaam verblijf



Thema leefgeld
Gemeentelijk opvanglocatie:

- tbv voedsel, kleding en persoonlijke uitgaven € 260 per maand p.p.

€ 205 euro voedsel, € 55 kleding en persoonlijke uitgaven

Particuliere opvangvoorziening:

- tbv voedsel, kleding en persoonlijke uitgaven € 260 per maand p.p.

- wooncomponent: € 215 p. volwassene en € 55 voor minderjarige

- totaal: vw: € 4,75 mj: € 3,15

Leefgeld 

- bedrag wooncomponent voor gastgezinnen eenmalig overmaken.

- bankrekening openen door vluchtelingen (apr/mei).



Thema verzekering

- Woonhuis en aansprakelijkheid

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland door een gezin worden 

opgevangen, zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op 

de woonhuisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering van het 

gastgezin. Neem altijd contact op met je verzekeraar om te melden dat 

je vluchtelingen in huis neemt. Je verzekeraar kan je dan ook van meer 

informatie voorzien.

- Melding bij Takecarebnb noodzakelijk, screening en VOG (voorwaarden 

in de gemeentelijke achtervang-verzekering).



Thema zorg 

• Oekraïense vluchtelingen hebben geen Nederlandse 

ziektekostenverzekering. De zorg wordt dan betaald op grond van de 

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. 

Hiervoor wordt geen eigen bijdrage van de gast gevraagd. De huisarts of 

andere zorgverlener kan de kosten declareren bij het CAK. U hoeft hier 

niets voor te doen.

• Vergoeding zorgkosten na 3 maanden nog niet bekend. Wordt landelijk 

aan gewerkt. 

• Zorg nodig: bel je eigen huisartsenpraktijk en schrijf je daar in (let op 

spreiding bij grote groepen i.v.m. overbelasting praktijk)



Thema Covid

• Zelftesten

Beschikbaar voorzien van handleiding (vertaald)

• Vaccineren tegen Corona = gratis

Informatie flyer beschikbaar (vertaald)

• Vragen over testen, vaccineren en advies bij 
een uitbraak met Covid-19:

coronabedrijfhelpt@ggdru.nl

Telefoonnummer: 030-800 23 98

mailto:coronabedrijfhelpt@ggdru.nl


Gezondheidszorg
• Vluchtelingenkinderen die zijn ingeschreven in de BRP zullen 

een uitnodiging van het RIVM ontvangen voor de vaccinaties van 

het Rijksvaccinatieprogramma, waaronder polio, mazelen en 

rodehond. Deze vaccinaties worden gratis aangeboden. GGD ook 

bereikbaar voor vragen over vaccinaties en infectieziekten

• JGZ gaat alle kinderen 0-18 die staan ingeschreven in het BRP 

bezoeken. 0-2 prioriteit. Vandaag begonnen met bellen.

• Psychosociale hulpverlening op afroep



ROL GGDrU



Rol GGDrU



Thema onderwijs 

- Basisonderwijs vangt kinderen op. Per kwadrant is er een coördinator.

- Coördinator heeft zicht op welke school plek heeft.

- De kwadrantcoördinatoren zijn:

➢ Noord-West: Martijn van Kooten (Van Harteschool) 06-21 52 00 34

➢ Noord-Oost: Judith Mak (De Triangel) 06-53 49 66 87

➢ Zuid-Oost: Anne Schenkkan (Ridderspoor) 06-82 13 75 65

➢ Zuid-West: Wendy Zweep (De Zonnewijzer) 06- 33 89 06 59

Kinderen in het voortgezet onderwijs worden opgevangen door de 

Internationale Schakelklas in Utrecht (ISK): Ithaka. Zij doen bij deze 

kinderen een intake. Aanmelden kan via info@ithaka.nl of 06-43447038

mailto:info@ithaka.nl


Thema werk

• Voor werkgevers die vanaf 4 maart een vluchteling in dienst hebben en 

dit nog niet hebben gemeld bij UWV geldt dat zij dit voor 15 april 2022 

moeten doen

• Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan 

krijgen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen;

• Melden kan via: Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen uit Oekraïne | 

werk.nl

• Oekraïense vluchtelingen moeten een zorgverzekering afsluiten als zij 

een baan hebben gevonden. 

https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/vrijstelling-vluchtelingen-oekraine/


Inzet Houten voor Houten/Van Houten&co

• Werkwijze

• Welkomstgesprekken

• Contactpersonen



Delen van ervaringen gastgezinnen



Afronding

• Gelegenheid voor ontmoeting

• Voor vragen zijn we beschikbaar

Vragen aan gemeente Houten

oekraine@houten.nl

mailto:oekraine@houten.nl

