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Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken nauw samen aan de opdracht om vluchtelingen 
uit Oekraïne op te vangen. In deze raadsmail brengen we u op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen. Daarnaast gaan we in op de huisvesting van statushouders en het verzoek van het 
Rijk voor crisisnoodopvang in onze veiligheidsregio. We wijzen u er graag op dat ontwikkelingen 
snel gaan en dat informatie snel veroudert. Wij vragen hiervoor uw begrip. Dit is de eerste 
raadsmail na het reces. Hierin leest u een terugblik op de zomerperiode.   
 
Gemeente Hillegom draagt steentje bij aan vluchtelingenvraagstuk 
Bijna dagelijks zijn er in het nieuws schrijnende beelden te zien over de oorlog in Oekraïne. Ook de 
situatie rondom het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel laat niets aan de verbeelding 

over. Binnen de mogelijkheden van het dorp worden oplossingen gezocht én gevonden. Hillegom 
draagt zo een steentje bij aan het internationale vluchtelingenvraagstuk. 
 
Opvangen van Oekraïense vluchtelingen 

In maart, april en mei zijn in Hillegom 120 Oekraïners opgevangen. Daarna zijn zij ondergebracht 
in huisvesting die voor wat langere tijd beschikbaar is. Inmiddels staan we voor de opgave van een 
aanvullende taakstelling. Binnen HLT verblijven momenteel ongeveer 200 Oekraïners in 

gemeentelijke opvang, waarvan nu slechts 13 in Hillegom. Daarnaast wonen er nog tientallen 
Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvang. In Hillegom gaat het om 45 mensen. De opgave 
voor HLT is intussen verhoogd tot ruim 300 personen, dat zijn 100 personen extra. Om een 
enigszins gelijke verdeling binnen HLT te houden, werken we momenteel in Hillegom het meest 
intensief aan nieuwe locaties. Intussen is besloten om de voormalige basisschool De Leerwinkel te 
verbouwen voor de opvang van 36 Oekraïense vluchtelingen. We verwachten dat zij in november 

hun intrek kunnen nemen in het gebouw. De gemeente heeft 7 juli, dus vóór het begin van de 
zomervakantie, een inloopmiddag/-avond georganiseerd. Ondanks onze uitnodiging aan zo’n 400 
adressen kwam er niemand naartoe.  
Verder zijn we in gesprek met twee ondernemers over nog twee opvanglocaties in Hillegom. In 
totaal gaat dit om ongeveer 65 plaatsen.  
 
Huisvesten van statushouders 

Statushouders zijn asielzoekers die als vluchteling zijn erkend. Zij mogen wonen, werken en een 

opleiding volgen en zijn verplicht om verder in te burgeren. Jaarlijks krijgt de gemeente een 
doelstelling voor het huisvesten van statushouders. Gemeente Hillegom heeft hierover afspraken 
gemaakt met Wooncorporatie Stek. Hillegom had op 1 juli de taakstelling voor de eerste helft van 
2022 al ruim op orde door 3 statushouders meer te huisvesten dan de taakstelling.  Voor de 
tweede helft van 2022 is de taak nog eens 17 statushouders op te vangen. Gezien de drie die al 
‘extra’ gehuisvest zijn, blijven er nog 14 te huisvesten statushouders over. Om ruimte te maken in 

Ter Apel is gevraagd om vóór 1 september 8 van de 14 statushouders versneld te huisvesten in 
Hillegom. In samenwerking met Stek en Vluchtelingenwerk Hillegom is dat gelukt: in 4 woningen 
hebben we 9 mensen versneld kunnen huisvesten. Nu moeten we dus nog voor 5 mensen 
woonruimte zien te vinden in de loop van 2022, mits de taakstelling niet verhoogd wordt.  
 
Crisisnoodopvang om Ter Apel te helpen 

Het Rijk heeft afgelopen zomer aan onze Veiligheidsregio Hollands Midden gevraagd om met spoed 
voor een korte periode 225 asielzoekers op te vangen (crisisnoodopvang). In alle gemeenten in 
deze regio is gezocht naar geschikte locaties voor tijdelijke opvang, zoals sporthallen. Met succes: 
het is onze regio gelukt om tot 1 oktober te voldoen aan de vraag die het Rijk heeft gesteld. De 
opvang vindt plaats in andere gemeenten; in Hillegom, Lisse en Teylingen zijn daarom nu geen 

locaties nodig. Het veiligheidsberaad heeft de staatssecretaris daarna laten weten dat het Rijk na 1 
oktober zelf voor noodopvang moet zorgen. Toch kwam half augustus het verzoek om voor nog 

eens 225 plekken te zorgen in onze regio. Hier gaat de Veiligheidsregio nu mee aan de slag. Dit 
brengt het aantal plekken in onze regio op 450.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college,  
Arie van Erk 


