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Kern mededeling:

De provincie biedt humanitaire hulp aan Oekraïense vluchtelingen, door middel
van hulptransporten naar de regio en door het verbinden en ondersteunen van
Flevolandse maatschappelijke initiatieven gericht op hulp aan Oekraïners in Fle
voland. Deze mededeling heeft tot doel uw Staten te informeren over de laatste
stand van zaken.
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Mededeling;

Op 31 maart 2022 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met het be
schikbaar stellen van €0,5 mln voor (nood)hulp aan Oekraïners. Hieruit worden
onder andere de noodhulptransporten naar de Roemeense regio Maramure§ ge
financierd. Daarnaast werkt Flevoland, samen met Flever, aan het verbinden en
ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, gericht op Oekraïense vluchte
lingen in Flevoland, onder andere door het meldpunt Flevolandhelptoekraine.
Ook is er een subsidieregeling Nadere regels ondersteuning maatschappelijke
initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen ingesteld.

Bijgevoegde notitie biedt inzicht in het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in
Flevoland wordt opgevangen, de humanitaire transporten vanuit Flevoland tot
nu toe en een beeld van het meldpunt Flevolandhelptoekraine.
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Op 24 februari 2022 begon Rusland aan een oorlog tegen Oekraïne.
De gevolgen van deze oorlog zijn groot: miljoenen Oekraïners zochten
een veilig heenkomen, in hun eigen regio of ver daarbuiten. Er kwam
niet alleen een grote vluchtelingenstroom op gang in Europa, maar de
economische gevolgen van deze oorlog en de sancties tegen Rusland
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die daarop volgden, zijn wereldwijd merkbaar.
Provincie Flevoland biedt al enkele maanden humanitaire hulp aan
vluchtelingen in de Oekraïense regio, zoals de regio Maramureş
in Roemenië. Ook worden in Flevoland Oekraïense vluchtelingen
opgevangen, zowel bij particulieren als in opvanglocaties.
Op 31 maart 2022 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met
het beschikbaar stellen van €0,5 mln voor (nood)hulp aan Oekraïners.
Hieruit wordt de noodhulptransporten gefinancierd, maar ook
maatschappelijke initiatieven worden hieruit gefinancierd, gericht op
Oekraïense vluchtelingen in Flevoland.
Deze notitie biedt een overzicht van de aantallen Oekraïense
vluchtelingen die in Flevoland worden opgevangen. Ook geeft de
notitie een beeld van het meldpunt Flevolandhelptoekraine (Home Flevoland helpt Oekraïne (flevolandhelptoekraine.nl)). Tot slot biedt het
een overzicht van de hulptransporten vanuit Flevoland tot nu toe. Deze
mededeling heeft tot doel uw Staten te informeren over de laatste stand
van zaken op het dossier Flevoland helpt Oekraïne.
De illustratie op de voorzijde is gemaakt door de Oekraïense
vluchtelinge Anya. Zij woont in de vluchtelingenopvang SGL in Lelystad.
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Oekraïense vluchtelingen in Flevoland
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In Flevoland zijn inmiddels zeventien locaties in beheer van Flevolandse
gemeenten waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. In
totaal staan daar 1537 bedden, waarvan er nu 1339 bezet zijn en 198
nog beschikbaar zijn (dd. 16 juni 2022). Er zijn acht rolstoeltoegankelijke
locaties, drie locaties waar huisdieren zijn toegestaan en veertien
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locaties die geschikt zijn voor zuigelingen. In onderstaande tabel is te
zien hoe de plekken zijn verdeeld over de Flevolandse gemeenten:
Opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in beheer gemeenten
dd 16 juni 2022:
Plaats

Aantal plekken Aantal beschikbaar Aantal bezet

Almere

595

34

561

Dronten

226

32

194

Lelystad

350

70

280

Noordoostpolder 115

40

75

Urk

200

2

198

Zeewolde

51

20

31

Totaal

1537

198

1339

Bron: Veiligheidsregio Flevoland dd 16 juni 2022
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Meldpunt Flevolandhelptoekraine
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• Vanuit het meldpunt wordt actief contact onderhouden met zorg-

• Naast een grote vraag naar werk is er ook behoefte aan meer

en welzijnsinitiatieven, burgerinitiatieven en gemeenten gericht op

dagbestedingsactiviteiten op de opvanglocaties en deze op

ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen binnen Flevoland. Bij het

korte termijn aan te kunnen bieden met het oog op de komende

meldpunt komen wekelijks meldingen binnen vooral van Flevolanders

zomervakantieperiode.

die zich willen inzetten voor initiatieven of goederen aanbieden. Het
meldpunt richt zich erop signalen naar boven te halen en waar mogelijk
initiatieven met elkaar te verbinden en te ondersteunen.
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• Het percentage Oekraïners dat door particulieren wordt opgevangen
lag op 2 juni hoger dan het percentage dat gebruik maakt van de
gemeentelijke opvanglocaties. Voor bepaalde gezinnen is de impact

• In de eerste periode na het uitbreken van de oorlog kwamen velen in

van het opvangen van vluchtelingen toch groter dan aanvankelijk werd

beweging en stroomden de donaties bij inzamelacties in Flevoland

gedacht. In sommige gevallen moet er zoek worden gegaan naar een

binnen. Deze golf is nu voorbij en het is nu zoeken naar andere manieren

andere plek, meestal de gemeentelijke noodopvanglocatie.

om de betrokkenheid op peil te houden. Er blijft veel draagvlak voor
dergelijke acties bestaan. Bij sommige initiatieven is de rek eruit en laten

• De crisis, met de vereiste snelheid van handelen, verhoudt zich niet

de initiatieven voor Oekraïne zich moeilijk combineren met de reguliere

goed tot reguliere procedures. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het giraal

werkzaamheden. Er wordt vanuit het meldpunt ook verkend op welke

uitbetalen van leefgeld terwijl er problemen zijn met het verkrijgen

wijze de looptijd van deze hartverwarmende initiatieven kan worden

van een bankrekening. Er is op veel gebieden meer duidelijkheid met

verlengd, gestimuleerd en ondersteund.

betrekking tot regelingen gekomen door de Rijksoverheid en gemeenten.
Toch blijven er veel zaken, op meer detailniveau, niet duidelijk waardoor

• Op de website van het meldpunt (www.flevolandhelptoekraine.nl)
worden inspirerende verhalen van de Flevolandse initiatieven gedeeld.
• Er is vanuit het meldpunt een succesvol webinar georganiseerd op 2 juni

het snel laten participeren van de vluchtelingen bijvoorbeeld richting
werk en onderwijs belemmeringen kent.
• Op 17 mei 2022 heeft de provincie via ‘Nadere regels ondersteuning

met als thema werk waarbij vanuit verschillende Flevolandse gemeenten

maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen’ €100.000

werd deelgenomen. Door de vele initiatieven in de gemeenten heeft een

beschikbaar gesteld voor Flevolandse initiatieven die ten goede komen

groot aantal Oekraïners werk kunnen vinden. Al blijft er voor velen een

aan het welzijn en/of de participatie van Oekraïense vluchtelingen in

taalbarrière bestaan die instroom naar functies voor hoger opgeleiden

Flevoland. Deze ondersteuning wordt via subsidiëring mogelijk gemaakt.

in de weg staat. In het vervolg zullen meer webinars georganiseerd

Het minimale bedrag dat kan worden toegekend is € 500 en het

worden om zo het delen van kennis en ervaringen binnen de provincie te

maximale bedrag € 25.000. De regeling loopt tot einde 2022.

bevorderen.
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• Provincie Flevoland heeft tussen eind maart en 13 juni elf transporten
met hulpgoederen (deels) gefinancierd. De goederen zijn in de meeste
gevallen naar de Roemeense regio Maramureş gegaan. Deze regio
geeft de provincie Flevoland om hulp gevraagd, omdat zij grenzen aan
Oekraïne en ze grote aantallen Oekraïense vluchtelingen opvangen.
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• In Halmeu, Maramureş worden de hulpgoederen en het voedsel
verzameld. Van daar uit worden de goederen verder getransporteerd
naar vluchtelingenkampen in Roemenië of naar Oekraïne.
• Ook is er een transport met vooral medische hulpmiddelen van Dronten
naar Oekraïne mede gefinancierd door de provincie.
• De goederen bestonden grotendeels uit voedsel (vers en conserven),
hygiëne-artikelen (incontinentie-materiaal, handsanitizers,
tandenborstels en toiletpapier), speelgoed, operatieschorten, dekens
en tenten. Waar mogelijk is lokaal in Roemenië ingekocht, waardoor de
transportkosten laag bleven. Zo zijn aardappelen, wortelen en uien lokaal
ingekocht en getransporteerd.
• De regio Maramureş is zeer dankbaar voor de geboden hulp. Op
facebook worden de transporten genoemd en wordt Flevoland bedankt.
De president van Maramureş heeft hiervoor ook zijn dank uitgesproken
richting Flevoland.
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