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Geachte leden gemeenteraden en colleges,       6 april 2022 
 
Met deze nieuwsbrief informeert Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek u over de stand van zaken in onze regio 
met betrekking tot de opvang van vluchtelingen en andere ontwikkelingen naar aanleiding van de situatie in 
Oekraïne. De informatie is actueel tot en met 6 april 2022. 
 

Landelijk 
De veiligheidsregio’s zetten zich landelijk in voor de realisatie van in totaal 50.000 opvangplekken, mogelijk op 
langere termijn nog meer. Eind maart waren er landelijk ongeveer 30.000 opvangplekken gerealiseerd, 
waarvan er ca. 20.000 zijn bezet. Het aantal opvangplekken en het tekort daaraan blijft landelijk in de media 
het onderwerp van gesprek. 
 

Wet verplaatsing bevolking 
Het kabinet heeft besloten om per vrijdag 1 april 2022 noodrecht in te zetten (zonder de noodtoestand af te 
kondigen), omdat er sprake is van buitengewone omstandigheden vanwege een zeer grote toestroom van 
vluchtelingen uit Oekraïne. De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is inmiddels dermate hoog dat 
Nederland niet in staat is aan hen binnen de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Daardoor krijgen 
de burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit 
moment pakken burgemeesters deze taak vrijwillig op. Via de activering van de artikelen 2c en 4 van de Wet 
verplaatsing bevolking krijgen zij ook formeel deze taak. 
 
De gemeentelijke opvang moet in elk geval aan de volgende zaken voldoen: 

a.  onderdak in opvangvoorzieningen die een toereikend huisvestingsniveau bieden; 
b. een maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke 

uitgaven, tenzij de ontheemde inkomsten uit arbeid heeft; 
c. recreatieve en educatieve activiteiten; 
d. een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid;  
e. betaling van buitengewone kosten (kosten voor schoolvervoer, etc.); 
f. onderwijs aan de ontheemde in de leerplichtige leeftijd.  

Financiën 
Zoals eerder aangekondigd ontvangen gemeenten hiervoor ook de benodigde financiële middelen. Daarnaast 
werkt het kabinet aan een bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, die gemeenten in staat stelt de 
opvang te financieren en hier verantwoording over af te leggen. De inwerkingtreding van deze specifieke 
uitkering is beoogd medio april. Ook het leefgeld zal via deze regeling worden vergoed. 

Voor de hoogte van het leefgeld wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen in gemeentelijke opvang en 
vluchtelingen die bij particulieren worden opgevangen. Er komt een landelijke handreiking uitvoeringsregeling 
voor gemeenten, hoe zij dit leefgeld kunnen uitkeren. Veel gemeenten wachten niet tot de leefgeldregeling en 
keren al leefgeld uit aan Oekraïense vluchtelingen. 

Registratie 
Mensen uit Oekraïne moeten ingeschreven worden in het Basis Registratie Personen (BRP). Inmiddels hebben 
ruim 15.000 Oekraïense vluchtelingen dit al gedaan. Mensen die onvoldoende gedocumenteerd zijn om aan te 
tonen dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben, worden verwezen naar de Oekraïense ambassade.  
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Inzet Rijksvastgoed 

Panden van het Rijksvastgoedbedrijf worden ter beschikking gesteld als opvanglocatie. Het Rijksvastgoedbedrijf 

heeft deze panden aan het COA en via de veiligheidsregio’s aan gemeenten aangeboden om te ondersteunen 

bij het voorzien in opvangplekken voor asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne. Kosten die gemeenten 

maken voor kleine aanpassingen om de panden gebruiksklaar te maken, zullen worden vergoed vanuit de 

bekostigingsregeling. Binnen Gooi en Vechtstreek zijn geen panden vanuit het Rijksvastgoedbedrijf 

aangeboden. 

 

Arbeid 
Voor de ontheemden die dit willen en kunnen is het wenselijk om hen de kans te bieden om te werken. Gelet 

hierop treedt op 1 april 2022 met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022 een vrijstelling van de 

tewerkstellingsvergunningsplicht in werking, voor ontheemden die onder de richtlijn tijdelijke bescherming 

vallen en arbeid in loondienst willen verrichten. De vrijstelling kent wel een aantal voorwaarden. 

 

Regionaal  
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 de verbindende schakel 
tussen de landelijke overlegstructuren en de regio. Voor de komende periode wordt er wekelijks een 
bestuurlijk afstemmingsoverleg gehouden. Hier wordt het regionale beeld gedeeld en worden de regionale 
bestuurlijke vraagstukken geagendeerd. 
 

Crisisnoodopvang 
Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne hebben 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 grote belasting voor het 

ambtelijk apparaat binnen de gemeenten en binnen de veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Gooi- en 

Vechtstreek is de kleinste veiligheidsregio. 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.  

Onderwijs 
De Regio Gooi en Vechtstreek heeft het onderwijsvraagstuk opgepakt. Dit loopt goed en er zijn op dit moment 

geen knelpunten. De wethouders onderwijs stemmen over dit onderwerp verder af met de Regio.  

RCVS 
Het Regionaal Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (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 ook een belangrijk aandachtspunt.  
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Vooruitblik 
a. Regeling leefgeld vluchtelingen. 

Deze wordt medio april verwacht. 

b. Landelijke scenario’s voor langere termijn op de thema’s maatschappelijke onrust, cyber, gezondheid 

en vitale infrastructuur.  

Worden verder uitgewerkt. 

c. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. 

Wordt binnenkort verwacht. 

   

Beeld beschikbaarheid opvanglocaties regionaal  
De Veiligheidsregio heeft een (bestuurlijk) regionaal informatiedashboard ontwikkeld (zie bijlage). Dit 

dashboard geeft inzicht in de regionale beschikbaarheid van locaties, details per locatie en de bezetting van de 

locaties. Dit informatiedashboard wordt per 2 uur ververst, waardoor het actuele informatie biedt over de 

stand van zaken van opvangplekken zoals aangeleverd door gemeenten.  

In aanvulling op bovengenoemd dashboard komen er bij de gemeenten Blaricum en Laren de volgende 

opvanglocaties beschikbaar: 

Startdatum Blaricum Aantal plekken vrij  

9-4-2022 Ludenweg 16 5 

9-4-2022 Ludenweg 22 5 

9-4-2022 Verbindingsweg 9 5 

9-4-2022 Verbindingsweg 11 5 

   

Startdatum Laren Aantal plekken 

Vanaf mei, 

datum ntb  

Rabobank  70 

 

In genoemde locaties bij de gemeente Blaricum worden de overige vluchtelingen opgevangen die zich op dit 

moment nog in Hotel de Witte Bergen bevinden. Er wordt op dit moment door ambtenaren, in samenwerking 

met maatschappelijk partners, hard gewerkt de locaties op de startdatum gereed te hebben om de 

vluchtelingen op te vangen en welkom te heten. 

Particuliere initiatieven worden niet vermeld in deze monitor. Er zijn in de regio wel veel particulieren die 

vluchtelingen opvangen. De gemeenten ondersteunen actief deze initiatieven. 



Te verwachten locaties
Startdatum

 

Locatie Plaatsnaam Aantal
plekken

09-04-2022
11-04-2022

11-04-2022

15-04-2022
15-04-2022
15-04-2022

01-05-2022
01-05-2022

Hotel Newport
Dammerweg

Wijkgebouw Het
Drieluik
Crailo
Mariënburg
t Lichtbaken

Huizen 1
NH Hotel

Huizen
Nederhorst den
Berg
Nieuw-
Loosdrecht
Bussum
Bussum
Nieuw-
Loosdrecht
Huizen
Naarden

29
14

25

120
20

0

40
260

Totaal     508Er zijn geen nu beschikbare
locaties die geschikt zijn voor

zuigelingen

9
Locaties die geschikt zijn voor

zuigelingen

Er zijn geen nu beschikbare
locaties waar huisdieren zijn

toegestaan

5
Locaties waar huisdieren zijn

toegestaan

Er zijn geen nu
beschikbare

NO's
11
NO's

Er zijn geen nu
beschikbare

CNO's
6

CNO's

Er zijn geen nu beschikbare
rolstoeltoegankelijke locaties

10
Rolstoeltoegankelijke locaties

Er zijn geen plekken nu
bezet

571
Aantal bezet

Er zijn geen plekken nu
beschikbaar
381

Aantal nu beschikbaar

Er zijn geen plekken952
Aantal plekken

Er zijn geen nu
beschikbare locaties

17
Nu beschikbare locaties
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https://www.bing.com/maps?cp=0~0&lvl=1&style=r&FORM=BMLOGO

