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Betreft : Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne  
Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 
Van : College van burgemeester en wethouders 
Datum : 12 april 2022 

 
Met deze mededeling informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Net zoals wij dat deden ten tijde van het coronavirus, ontvangt u eens in de drie á vier weken 
van ons een mededeling met de actuele stand van zaken. Als de actualiteit daarom vraagt, zullen wij u 
tussentijds informeren. In deze mededeling gaan wij voor de volledigheid in op de verschillende rollen van 
partners die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Gedeeltelijk is dit een herhaling 
van de brief van de Veiligheidsregio die u vrijdag jl heeft ontvangen bij de raadsinformatie.  
 
Noodrecht (Wet verplaatsing bevolking) 
De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is dermate hoog dat Nederland niet in staat is om hen binnen 
de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Deze crisis maakt een afwijking van bestaande 
structuren noodzakelijk. Daarom heeft het kabinet besloten om per vrijdag 1 april 2022 noodrecht in te 
zetten (zonder de noodtoestand af te kondigen). Daardoor krijgen burgemeesters de wettelijke taak om te 
voorzien in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor 1 april pakten de burgemeesters deze taak 
vrijwillig op. Via de activering van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking krijgen  
burgemeesters nu ook formeel deze taak. 
Kern noodrecht 
De kern van dit noodrecht is dat burgemeesters extra bevoegdheden krijgen om gebouwen te vorderen 
en om mensen gedwongen te verplaatsen. Een burgemeester zal dus zelf een inschatting moeten maken 
van de lokale omstandigheden en mogelijkheden en daarbinnen de opvang moeten realiseren, met 
inachtneming van de richtlijnen of aanwijzingen van de minister van J&V. Zo moet een burgemeester er 
onder meer zorg voor dragen dat de opvang een toereikend huisvestingsniveau biedt, moet een 
maandelijkse toelage worden verstrekt voor voedsel, kleding e.d. en bestaat recht op onderwijs. De 
regeling voorziet ook in verstrekkingen aan ontheemden die in particuliere opvang verblijven 
Nieuwe regelgeving 
Met deze regeling is nieuwe regelgeving ontstaan voor gemeenten voor huisvesting en verzorging van 
ontheemden uit Oekraïne; het Rijk ondersteunt de gemeenten met handreikingen voor de opvang (zowel 
gemeentelijk als particulier). Door het creëren van deze wettelijke taak wordt tevens bereikt dat 
gemeenten opvang kunnen aanbieden zonder in strijd te komen met de wet ‘Markt en overheid’ en 
kunnen andere bestuursorganen of overheidsbedrijven goederen en diensten aanbieden zonder vrees 
voor concurrentievragen ten opzichte van bedrijven. 
 
Landelijke opgave 
De Veiligheidsregio’s zetten zich landelijk in voor de realisatie van in totaal 50.000 opvangplekken en  
mogelijk op langere termijn nog meer. Er wordt rekening gehouden met langdurige opvang. Het Nationaal 
Programma bereidt langdurige opvang voor waarbij structureel zorg, onderwijs, werk en sociale 
voorzieningen worden aangeboden. Daarnaast wordt ook gekeken naar de gevolgen van de situatie in 
Oekraïne op de economie en de woningnood in Nederland. Het Landelijk coördinatiecentrum 
Vluchtelingen Spreiding (LCVS) coördineert de opvang van vluchtelingen door overzicht te creëren van 
beschikbare gemeentelijke opvangplekken en vraag en aanbod bovenregionaal te matchen. 
 
Rol Veiligheidsregio  
De Veiligheidsregio draagt zorg voor de regionale coördinatie en faciliteert gemeenten waar dit gevraagd 
wordt. De Veiligheidsregio zorgt voor de bestuurlijke afstemming en fungeert als verbindende schakel 
tussen de landelijke overlegstructuren en de regio. Voor de komende periode wordt er wekelijks een 
bestuurlijk afstemmingsoverleg Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek gehouden. Hier wordt het regionale 
beeld gedeeld en worden de regionale bestuurlijke vraagstukken geagendeerd.  
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Overigens hebben de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een coördinerende rol binnen hun regio nu het 
immers een crisis is van meer dan plaatselijke betekenis. 
 
Crisisnoodopvang 
Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne hebben de veiligheidsregio’s aanvullend vanuit het Rijk 
het verzoek gekregen om ook crisisnoodopvang te realiseren voor 100 asielzoekers per veiligheidsregio, 
omdat de druk op Ter Apel te hoog is. Dit is een vraag van een andere orde, voor een andere doelgroep, 
die een andere inspanning vraagt. De gemeenten in de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek zijn direct 
actief in gesprek gegaan over mogelijke opvanglocaties. De gemeente Hilversum heeft vanaf 6 april in 
Gooiland Hotel plek gevonden voor 80 asielzoekers, voor maximaal 4 weken. De overige gemeenten in 
de regio zoeken nog naar mogelijkheden. Deze crisisopvang voor asielzoekers, gecombineerd met de al 
bestaande vraag om grootschalige opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren, betekent een 
zeer grote belasting voor het ambtelijk apparaat binnen de gemeenten en binnen de veiligheidsregio. De 
Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek is de kleinste veiligheidsregio van Nederland. Elke veiligheidsregio 
is gevraagd hetzelfde aantal vluchtelingen op te vangen. De opgave voor Gooi- en Vechtstreek is 
hierdoor relatief gezien groter dan voor andere veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Gooi- en 
Vechtstreek signaleert nadrukkelijk dat het knelt. 
 
Regionaal Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (RCVS) 
Het RCVS ontvangt dagelijks van elke gemeente de actuele cijfers van beschikbare, bezette en 
toekomstige opvangplekken per gemeente. Op basis van deze cijfers worden vluchtelingen die 
binnenkomen op landelijke verzamellocaties, geplaatst in beschikbare locaties in de regio. Daarnaast 
komen er ook vluchtelingen rechtstreeks bij de gemeente binnen, soms vanuit particuliere opvang waar 
zij niet langer terecht kunnen. Deze mensen worden indien mogelijk bij die gemeente geplaatst. Is er in 
die gemeente geen opvangplek beschikbaar dan kijkt het RCVS of er bij buurgemeente nog 
mogelijkheden zijn om te plaatsen. Nu de opvanglocaties in onze regio steeds meer in gebruik zijn, 
komen er nieuwe knelpunten waar ook landelijk aandacht voor gevraagd wordt. Het belangrijkste 
vraagstuk is nu hoe om te gaan met kwetsbare mensen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast is bij 
langdurige opvang de capaciteit een belangrijk aandachtspunt. 
Beeld beschikbaarheid opvanglocaties regionaal 
De Veiligheidsregio heeft een (bestuurlijk) regionaal informatiedashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft 
inzicht in de regionale beschikbaarheid van locaties, details per locatie en de bezetting van de locaties. 
Dit informatiedashboard wordt elke dag ververst, waardoor het actuele informatie biedt over de stand van 
zaken van opvangplekken zoals aangeleverd door gemeenten. Particuliere initiatieven worden niet 
vermeld in deze monitor.  
 
GGD 
GGD Gooi en Vechtstreek is betrokken bij de basis medische zorg voor vluchtelingen. De GGD heeft een 
adviserende, verbindende en ondersteunende rol bij organisaties die zorg verlenen aan vluchtelingen. De 
GGD wordt ingeschakeld bij infectiepreventie, coronavragen, jeugdgezondheidszorg, psychosociale hulp 
en vaccinaties voor vluchtelingen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met zorgpartners. Op de website 
van de GGD Gooi en Vechtstreek is een pagina ‘Zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne’ ingericht met 
informatie waar professionals terecht kunnen met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense 
vluchtelingen in de regio. 
 
Particuliere opvang 
Naast de opvang die door de gemeenten gerealiseerd wordt, zijn er ook veel initiatieven van particulieren 
en organisatie (maatschappelijk en commercieel). Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, Leger 
des Heils, Stichting TakeCareBNB en NLvoorelkaar (gezamenlijk genoemd: het Consortium) bundelen 
hun krachten om deze initiatieven te coördineren. Zij hebben in opdracht van het Ministerie van J&V een 
proces uitgedacht van screening gasthuishoudens en kennismaken tot begeleiding en nazorg. Dit zal 
eerst in een aantal gemeenten (geen gemeenten uit onze regio) worden toegepast (pilotfase). Als de 
ervaringen hiermee positief zijn, zal worden gekeken naar een landelijke uitrol. In de handreiking voor 
particuliere opvang (ministerie Justitie en Veiligheid, 25 maart 2022) wordt dit proces verder uitgelegd. 
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Opvang in Huizen 
Op vier locaties in de gemeente Huizen worden op dit moment 161 Oekraïense vluchtelingen 
opgevangen. Dit gebeurt in locatie Newport (beheer gemeente Huizen), in de zorgvilla ISZA zorg 
Amersfoortsestraatweg (beheer ISZA zorg), op de Bovenmaatweg (beheer Versa in opdracht van 
gemeente) en in de pastorie bij de Goede Herderkerk. Dit aantal breidt zich nog dagelijks uit. Dat kan 
ook, omdat in Newport ruimte gehouden wordt voor opvang die direct noodzakelijk is. Naast de opvang 
op deze locaties is er sprake van particuliere opvang. Op het moment van schrijven van deze mededeling 
hebben wij kennis van 77 mensen in de particuliere opvang, doordat zij zich hebben ingeschreven bij 
burgerzaken.  
 
Registratie burgerzaken 
Het is belangrijk dat vluchtelingen zich laten registreren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. 
Daar krijgen zij een Burgerservicenummer (BSN). De vluchtelingen wordt gevraagd naar het 
gemeentehuis te komen om zich te laten registreren. Een uitzondering hierop vormen de opvanglocaties 
Bovenmaatweg en Amersfoortsestraatweg vanwege de specifieke, kwetsbare groepen die daar 
verblijven: mensen met een fysieke/visuele en/of mentale beperking. Daarvoor geldt dat ambtenaren van 
Burgerzaken naar de locaties toegaan om deze vluchtelingen en hun begeleiders te registreren.  
 
Leefgeldregeling 
Het rijk werkt hard aan een regeling voor het uitkeren van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. De 
verwachting is dat deze regeling eind april in werking kan treden. Tot er een regeling is, hebben 
gemeenten de vrijheid al uitkeringen aan vluchtelingen te verstrekken en dit zelf (administratief) bij te 
houden conform het kader van het kabinet voor zowel gemeentelijke als particuliere opvang. Huizen is 
inmiddels gestart met het wekelijks uitkeren van het leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne die verblijven 
op een particuliere opvangadres of op één van de gemeentelijke opvanglocaties. De uitgifte vindt plaats 
op maandag voor een gemeentelijke opvanglocatie en op woensdagmiddag op het gemeentehuis voor de 
particuliere opvang en nog een gemeentelijke opvanglocatie. De uitgifte gaat per tijdslot dat de mensen 
vooraf via een uitnodigingsbrief hebben ontvangen. Uitgifte kan alleen als registratie bij burgerzaken heeft 
plaatsgevonden. Het leefgeld stopt bij inkomen uit werk. De wens is uitgifte via een bankrekening. Zodra 
dit mogelijk is wordt hierover zo snel mogelijk gecommuniceerd met betrokkenen.  
 
Onderwijs 
De Regio Gooi en Vechtstreek heeft vanuit het bestuurlijke afstemmingsoverleg opdracht gekregen het 
onderwijsvraagstuk op zich te nemen in relatie tot het vluchtelingenvraagstuk. De portefeuillehouders 
onderwijs vanuit de gemeenten hebben dit opgepakt en stemmen af met de Regio G&V. De opdracht is 
voortvarend ter hand genomen. In Huizen kunnen kinderen in de basisschool leeftijd (4-12 jaar) terecht 
op de Kamperfoelieschool. Op de Kamperfoelieschool is speciale expertise aanwezig en zijn ook 
Oekraïense leerkrachten beschikbaar. De toestroom is echter zo groot, dat ons gevraagd is om te kijken 
naar een extra locatie. Die hebben wij gevonden in het leegstaande schoolgebouw in de Jan van 
Galenstraat. Dit wordt voorlopig ingericht als onderwijslocatie tot eind van het jaar. Het gebouw wordt na 
de meivakantie in gebruik genomen. Voor kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs is de 
regionale Internationale Schakelklas beschikbaar. Kinderen kunnen hier worden ingeschreven via  
isk-info@gsf.nl.  
 
Initiatieven samenleving 
De Vrijwilligerscentrale is het centrale coördinatiepunt voor maatschappelijke initiatieven. Dat varieert van 
concrete activiteiten tot helpende handen en spullen doneren. Op www.huizen.nl/Oekraine zijn de 
gegevens van de Vrijwilligerscentrale te vinden. Ook zijn daar links opgenomen naar andere organisaties 
die van betekenis zijn voor hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.  
  
Klankbordgroep van start in april  
De gemeente merkt dat er veel steun is voor de Oekraïense vluchtelingen. Inwoners, organisaties en 
bedrijven bieden hun hulp aan bij huisvesting, onderwijs en activiteiten en er ontstaan steeds nieuwe 
initiatieven. Het hebben en houden van dit maatschappelijk draagvlak is van groot belang.  
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Een van manieren om dat op te pakken is met behulp van een Klankbordgroep met een brede 
vertegenwoordiging uit de Huizer samenleving. Deze groep komt eens per drie weken een uur online bij 
elkaar. Het initiatief en de organisatie van de Klankbordgroep ligt bij de gemeente. Het (wisselend) 
voorzitterschap ligt bij de burgemeester en de wethouder Sociaal Domein.   
Samenstelling en doel van de gesprekken met de Klankbordgroep  
Aan de klankbordgroep nemen leden deel met verschillende rollen en achtergronden, zodat er een 
diversiteit aan meningen, kennis, inzichten en ideeën ontstaat. Vanuit de verschillende perspectieven 
wordt de basis gelegd voor het behouden of krijgen van draagvlak voor het beleid. Door met elkaar in 
gesprek te gaan, horen de deelnemers van elkaar wat er leeft. Wij halen ideeën en zorgen op om te 
kunnen monitoren en verbinden, en beleid en plannen te toetsen. Wij delen uitdagingen en laten elkaar 
mee denken en mee bewegen met als doel het kweken van mede-eigenaarschap en co-creatie. De 
thema’s die aan de order komen in de Klankbordgroep worden meegenomen in de communicatie met 
inwoners en andere stakeholders.   
 
VVE en burgemeester hijsen de vlag bij opvanglocatie hotel Newport  
Op woensdagmiddag 20 april wordt op initiatief van de Vereniging van Eigenaren van de appartementen 
op de Labradorstroom een bijeenkomst georganiseerd waar de Oekraïense vlag wordt gehesen door 
burgemeester Meijer en wethouder Hoelscher. Dit gebeurt voor de opvanglocatie voor Oekraïense 
vluchtelingen in voormalig hotel Newport. Daarbij worden ook de eigenaar van het pand, SVE groep en 
de bewoners uitgenodigd. De vereniging van eigenaren organiseert dit en wil op deze manier, samen met 
burgemeester en wethouder, haar Oekraïense buren verwelkomen.  
 
Communicatie 
Op www.huizen.nl/oekraine is alle informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de vorm 
van vragen en antwoorden te vinden. Die informatie wordt voortdurend geactualiseerd. Wij posten 
berichten op Twitter, Facebook en Instagram om mensen te informeren, de actualiteit te delen of attent te 
maken op plekken waar zij informatie kunnen vinden. Wij zorgen voor het informeren van omwonenden 
op het moment dat duidelijk is dat een locatie gebruikt wordt voor opvang of onderwijs. We monitoren 
(social) media, kijken wat er leeft en stemmen hier onze berichtgeving op af. De burgemeester schenkt 
aandacht aan de situatie in zijn vlog.  
 

*** 
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