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Situatie Oekraïne 
 

Het college en de medewerkers van de gemeente zijn net als u geschokt door de situatie in Oekraïne, de inval van 

Rusland en de wereldwijde gevolgen hiervan. Ook Stichtse Vecht wordt geraakt door de turbulente ontwikkelen. 

Mede uit het oogpunt van de door u gedane oproep, informeren wij u over hetgeen wij de afgelopen week hebben 

ondernomen.  

 

Uitingen van medeleven en solidariteit 
Als blijk van medeleven en betrokkenheid met de Oekraïense bevolking hebben wij op dinsdag 1 maart de vlaggen 

(Nederlands) halfstok gehangen. Dat blijven wij doen tot en met zondag 6 maart. Verder zijn wij aan het werk om 

Goudestein en Boom en Bosch in de kleuren van de Oekraïense vlag uit te lichten. Dat hadden wij al willen 

uitvoeren, maar het blijkt technisch lastiger dan gedacht. We voorzien dat dit vanavond of anders uiterlijk 

morgenavond gebeurt. Tenslotte hebben wij met een bericht op de website en sociale media kanalen een 

statement van medeleven en solidariteit uitgebracht. 

 

Ondersteuning inwoners  

Op dinsdag 1 maart heeft er een gesprek tussen de directeur van Welzijn Stichtse Vecht en de gemeente 

plaatsgevonden. Hij heeft op ons verzoek onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het ondersteunen van 

inwoners met banden met Oekraïne of Rusland. Welzijn Stichtse Vecht gaat op basis van die inventarisatie 

inloopmomenten of bijeenkomsten organiseren en stelt locaties en begeleiding beschikbaar voor inwoners die met 

elkaar in gesprek willen. Verder biedt Welzijn Stichtse Vecht begeleiding en coaching aan voor vluchtelingen en 

particulieren die hen opvangen. Dit wordt samen met partners zoals Vluchtelingenwerk, Kwadraad en de 

bibliotheek georganiseerd.  

 

Noodopvang vluchtelingen 

Het onderzoek naar de mogelijkheden om crisisnoodopvang te bieden voor vluchtelingen uit Oekraïne is in gang 

gezet. We zijn hierover in overleg met de Veiligheidsregio Utrecht. Voordat wij een aanbod doen, willen we meer 

duidelijkheid  over de rolverdeling bij de crisisnoodopvang. Bijvoorbeeld die tussen gemeenten en het COA. We 

willen een realistische inschatting maken van de beschikbare opvangcapaciteit. Van de Rijksoverheid hebben we 

tot op heden nog geen officieel verzoek ontvangen voor het organiseren van crisisnoodopvang. 
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Betoging markt Breukelen 

We hebben een kennisgeving ontvangen voor een betoging op de Markt in Breukelen. Deze staat gepland op 

zaterdag 5 maart van 10 tot 11 uur. Doel van de betoging is het tonen van solidariteit met het Oekraïense volk en 

oproepen tot het stopzetten van het geweld door Poetin. De gemeente staat welwillend ten opzichte van de 

betoging en is in gesprek met de organisator over de voorwaarden en verdere details. Bij de betoging zal een 

vertegenwoordiging van het college aanwezig zijn. 

 

Gazprom 

We bekijken momenteel, in lijn met het advies dat wij van de VNG hebben ontvangen, kritisch onze zakelijke 

relaties met Rusland. We onderzoeken het contract met Gazprom, de voorwaarden van het contract en 

mogelijkheden om over te stappen naar een andere gasleverancier. Daar staat tegenover dat gemeenten zijn 

gebonden aan contracten en Europese aanbestedingsregels. Daarom hopen we dat de gesprekken die de VNG 

voert met het ministerie van Binnenlandse Zaken hieromtrent, meer duidelijkheid kunnen bieden over mogelijke 

financiële en juridische consequenties. 

 


