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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 15 van de vergadering van 12 april 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

99 BNG prepaid kaart voor Oekraïense vluchtelingen / Beleid 

 

Het college besluit gebruik te maken van het aanbod van VNG op prepaid passen te bestellen 

voor vluchtelingen uit Oekraïne. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten gebruik te maken van het aanbod van de BNG om prepaid passen te 

bestellen voor Oekraïense vluchtelingen. Aan de vluchtelingen wordt leefgeld verstrekt. Top 

op heden werd dit contant gedaan omdat vluchtelingen in de meeste gevallen geen 

Nederlandse bankrekening hebben en het soms lang duurt voordat banken rekeningen kunnen 

openen voor Oekraïners.  

Aangezien het gebruik van cash geld minder gewenst is, wordt voorgesteld om gebruik te gaan 

maken van een zogeheten prepaid pinpas waarmee betalingen kunnen worden gedaan. 

 

BNG biedt deze kaart in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 

card management partner Worldline aan. 

101 Oekraïense vluchtelingen / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in eerste instantie een bedrag van €2.992.200 beschikbaar te stellen en voor te 

financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne; 

2. op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C 

cyclus; 

3. het college opdracht te geven om de raad periodiek middels een RIB over de voortgang te 

informeren. 

 Samenvatting 

 

De gemeenteraad heeft het college verzocht snel stappen te zetten ten behoeve van de 

opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor is een aantal chalets op camping De Driehoek 

en een hotelboot gehuurd. In totaal kunnen er op Texel hiermee zo’n 240 mensen worden 



opgevangen. 

 

Door de oorlog in Oekraïne zijn de gemeenten in Nederland gevraagd om vluchtelingen op te 

vangen. Gebleken is dat er binnen de recreatiesector op het eiland nagenoeg geen 

mogelijkheden zijn. De kosten van de opvang worden aan de gemeenten vergoed door het 

Rijk. De bedragen moeten echter wel voorgefinancierd worden. Het college stelt de raad voor 

om op basis van nacalculatie een verantwoording af te leggen over de genomen maatregelen 

en kosten. 

 

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kan opgedeeld worden in verschillende fases. Ten 

eerste de acute fase. Deze fase bestaat uit het onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor 

opvang, bepalen wat er nodig is voor opvang, processen inrichten voor alles wat er bij de 

opvang komt kijken, afstemming met Veiligheidsregio, afspraken maken met (eigenaren van) 

de opvanglocaties etc. De tweede fase is de meer geconsolideerde fase en vindt de borging 

van opvang gedurende langere periode plaats. In deze fase zijn de locaties voor opvang in 

gebruik en zijn de verschillende processen duidelijk. In deze fase ligt de nadruk om samen 

met ketenpartners zorg te dragen voor de opvang voor de langere termijn van de 

vluchtelingen, scholing, het organiseren van activiteiten en indien mogelijk het begeleiden 

van vluchtelingen naar werk of andere vormen van dagbesteding. 

89 Ontwikkel- en tenderstrategie locaties Jozefschool en Fonteinschool / Beleid 

 

Het college besluit in te stemmen dat in overleg met de inkoopadviseur op de meest passende 

wijze voor de selectie van het adviesbureau voor de begeleiding van de tenderprocedure 

wordt geworven, waarbij er mogelijk in afwijking van het huidige gemeentelijke inkoopbeleid 

wordt gekozen voor een enkelvoudige onderhandse opdrachtverlening.  

 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het college opdracht te geven aan de hand van de kaders in dit advies de locaties 

Jozefschool en Fonteinschool door middel van 2 tenders in de markt te zetten; 

2. voor de tenderprocedures totaal € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve; 

3. in te stemmen met een maximaal negatief resultaat van € 500.000 op beide 

ontwikkelingen samen; 

4. de participatie in fase 1 Tenderprocedure te beperken tot: informeren. 

 Samenvatting 

 

Het college stelt de raad voor de locaties Jozef- en Fonteinschool via 2 tenders in de markt te 

zetten. Uitgangspunt is het realiseren van een betaalbaar programma van minimaal 42 

woningen . 

 

De markt wordt hierbij uitgedaagd om op basis van wensen en eisen met een optimaal plan te 

komen en een grondbieding te doen. Vertrekpunt van deze Tenderprocedure is het nijpende 

tekort aan (betaalbare) woningen op Texel en daarmee de maatschappelijke noodzaak voor 

nieuwbouw waar dat kan. Op deze locaties is nieuwbouw mogelijk en daarmee zijn de 

functies van de locaties Jozef- en Fonteinschool in feite bepaald. Verder is er aan de hand van 

een stedenbouwkundige analyse bepaald hoe woningen op deze locaties kunnen worden 

ingepast en is een minimum aantal woningen bepaald. Tenslotte is voor beide locaties het 

behoud van oudbouw uitgangspunt. De participatie in deze fase is beperkt tot informeren. De 

tenderprocedure zelf zal ongeveer een half jaar duren, zodat de partij die de tender wint 

begin 2023 kan starten met benodigde stappen om tot herontwikkeling te komen. In de 



Ontwerp en procedurefase en Realisatiefase is er meer ruimte voor participatie. In de 

Ontwerpfase gaat dit bijvoorbeeld over de ruimtelijke inpassing, programma, inrichting van 

het terrein w.o. invulling van het groen, speelplaatsen en parkeerplaatsen. In de 

Realisatiefase gaat het bijvoorbeeld over het voorkomen van overlast, rijroutes en 

groeninrichting van het terrein. De gemeente wil dat de geselecteerde marktpartij (winnaar 

tenderprocedure) werk maakt van een zo goed mogelijke kwalitatieve inpassing waarbij de 

omgeving betrokken wordt. Het participatiedoel dat aan de marktpartij wordt meegegeven is 

kwaliteit van het ontwerp en het proces en begrip voor de te maken keuzes. Het betreft dan 

participatie op het niveau minimaal raadplegen. 

 

Voorgaande houdt ook in dat de gebouwen vanaf de zomer 2022 via een gespecialiseerde 

vastgoedbeheerder in ieder geval anderhalf jaar ingezet kunnen worden voor tijdelijke 

huisvesting. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe de schoolgebouwen kunnen worden 

ingezet voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen voor de middellange termijn, ter 

vervanging van de woonplekken op de boot van Oekraïners. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 26 april 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


