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Update opvang vluchtelingen Oekraïne 
 

Organisatie van opvang vluchtelingen 

We zien langzamerhand dat de organisatie voor de opvang van vluchtelingen in Nederland gestalte krijgt. Vanaf 

woensdag 16 maart heeft de Rijksoverheid een ‘knooppunt coördinatie informatie Oekraïne’ en een ‘landelijk 

coördinatiecentrum vluchtelingen spreiding’ operationeel. Landelijk wordt er gewerkt aan handreikingen voor 

gemeenten over financiën, onderwijs, zorg, intake, triage, registratie en bovenregionale coördinatie van de 

verschillende opvangplekken in Nederland. 

 

In onze regio richt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een ondersteunende uitvoeringsorganisatie in. Deze staat 

gemeenten bij met extra capaciteit rond de opvang van vluchtelingen. De VRU heeft samen met de 26 gemeenten 

inmiddels voor 1000 vluchtelingen opvanglocaties georganiseerd. De looptijd van de opvang zal nader moeten 

worden bezien en hangt af van de ontwikkeling van de instroom van het aantal vluchtelingen. Het gaat hierbij om 

het volledig realiseren van locaties, het inrichten van locaties en de daadwerkelijke zelfstandige exploitatie. Dit kan 

een mix zijn van publieke, private en/of publiek-private initiatieven. 

 

Inzet gemeente 

De gemeente richt zich op dit moment op het inventariseren en organiseren van opvangmogelijkheden van kleine 

en iets grotere groepen vluchtelingen. Hiervoor zijn we in gesprek met organisaties uit Stichtse Vecht. We zijn voor 

1 bestaande locatie in een vergevorderd stadium en verwachten u hierover in de loop van volgende week nader te 

kunnen informeren. Daarnaast onderzoeken we of er nog andere vormen van huisvesting voor langere duur 

mogelijk zijn. 
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Registratie vluchtelingen 

Veel vluchtelingen willen zich inschrijven in hun verblijfplaats, zodat zij beschikken over een burgerservicenummer. 

Daarmee kunnen zij een zorgverzekering afsluiten, een bankrekening openen en werk aanvaarden. Dit kan op dit 

moment bij de meeste gemeenten nog niet. Het Rijk werkt aan een handreiking om registratie van alle Oekraïners 

in Nederland te organiseren. 

 

Onze inzet is om de registratie in lijn met deze centraal gecoördineerde handreiking snel en efficiënt in te richten. 

Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar mogelijkheden om hiervoor de samenwerking met andere gemeenten en 

overheidsinstanties op te zoeken en zo de extra werkbelasting voor de BRP-gecertificeerde medewerkers tot een 

minimum te beperken. 

 

Samenwerking Welzijn Stichtse Vecht  

Samen met Welzijn Stichtse Vecht verstrekken we informatie aan inwoners en organisaties die hulp willen 

aanbieden of spullen inzamelen. Of vragen hebben over (particuliere) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We 

hebben geen volledig beeld van alle particuliere opvang. Oekraïense vluchtelingen mogen zelf bepalen bij wie zij 

verblijven. Naar onze inschatting worden er momenteel circa 20 gezinnen opgevangen in onze gemeente door 

particulieren. 

 

------------------- 

 

Update werkzaamheden in wijkpark Maarssenbroek 
 

De door de storm Eunice beschadigde hoogspanningelectriciteitsverbinding in wijkpark Maarssenbroek tussen 

Utrecht Lage Weide en Breukelen is hersteld. Hiervoor heeft noodkap- en snoei plaatsgevonden van de populieren 

langs de A2 zodat de benodigde werkzaamheden veilig uitgevoerd konden worden. 

 

Ook de komende periode zal er nog verder gekapt en gesnoeid gaan worden. De bomen die zich in de nabijheid 

bevinden van de hoogspanningsverbinding en daardoor een risico vormen voor de veiligheid voor de omgeving en 

leveringszekerheid worden gesnoeid of gekapt. De bomen kunnen in contact komen met de 

hoogspanningsverbinding en leiden tot brand, elektrocutiegevaar en losgekomen hoogspanningslijnen. De 

hoogspanningsverbinding kan beschadigd raken waardoor de leveringszekerheid van elektriciteit in een groot deel 

van de provincie Utrecht in gevaar komt. Met deze kap- en snoeiwerkzaamheden wordt de situatie in het wijkpark 

veilig voor bezoekers en aanwonenden van het wijkpark en in lijn gebracht met het veiligheidsbeleid van Tennet.  

De hovenier van Stedin, de regionale elektriciteitsnetwerkbeheerder, voert de werkzaamheden uit.  

 

Voor deze noodzakelijke werkzaamheden wordt de veiligheidszonering van Tennet aangehouden, waarbij er in de 

eerste zone de bomen gesnoeid of gekapt zullen worden zodat er een veilige afstand van 5 meter ontstaat. In de 

tweede zone worden bomen gesnoeid of gekapt indien de takken overhangen of waarbij het valbereik van een 

boom de hoogspanningslijnen raken. En in de derde zone wordt er alleen gesnoeid of gekapt indien het valbereik 

van een boom de hoogspanningslijnen raakt. Bij het terugsnoeien wordt de zogenaamde zeeglijn van de 

hoogspanningslijnen gevolgd. Dat betekent dat hoe dichterbij de mast, hoe hoger de bomen mogen zijn omdat 

daar de elektriciteitskabels hoger hangen. Er ontstaat zo een golvend beeld.  

 

De volwassen populieren in het wijkpark zijn inmiddels zo’n 45 jaar oud en hebben erg lange en zware takken, die 

kwetsbaar zijn geworden bij veel wind en regen. Dit levert gevaar op in een wijkpark waar veel gewandeld en 

gespeeld wordt. Er werd al gewerkt aan een vervangingsplan voor de populieren, zodat de groene longfunctie van 

het wijkpark behouden blijft. Hiervoor vindt ecologisch onderzoek plaats en overleg met Tennet over de maximale 

hoogtes van de nieuwe beplanting. Zodra deze kaders bekend zijn, zal ook de inspraak georganiseerd worden 

over het vervangingsplan. De bedoeling is om in het najaar/winter van 2022-2023 te starten met de vervanging, 

waarbij de planning nu aangepast wordt zodat de bomen die nu gekapt worden als eerste weer vervangen worden. 

Hierover zijn de wijkcommissies, de Vrienden van het Wijkpark en andere belanghebbenden deze week tijdens een 

bijeenkomst geïnformeerd.  

https://stichtsevecht.nl/informatie-over-oekraine/
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Honorering centraal leefbaarheidsbudget 2022 
 

De bewonersorganisaties en inwoners konden tot 31 december 2021 voor het jaar 2022 initiatieven en aanvragen 

doen in het kader van het centraal leefbaarheidsbudget. Totaal zijn er 27 aanvragen voor fysieke initiatieven door 

individuele bewoners of de bewonersgroepen ingediend. Er zijn diverse initiatieven ingediend, zoals bijvoorbeeld 

nestkasten voor de biodiversiteit, een volleybalnet, speelaanleidingen, een pluktuin, aanpassingen skatebaan en 

het opknappen van jongerenontmoetingsplekken. Alle aanvragen zijn beoordeeld op realiteit en haalbaarheid. 

Daarnaast komen er via het CLB veel aanvragen van bewoners voor vergroening van de buitenruimte en 

zelfbeheer initiatieven binnen. Dit jaar wordt het project Zelfbeheer opgestart met als doel om aanvragen voor 

zelfbeheer in de openbare ruimte te positioneren bij het team BOR. Er gaat €25.000 vanuit Centraal 

Leefbaarheidsbudget naar het project Zelfbeheer. Dit is een eenmalige uitgave. Het project wordt geëvalueerd en 

op basis van de resultaten wordt voor 2023 en verder een begroting ingediend om budget aan te vragen. 

 

Door de huidige situatie (COVID-19) waarin we als samenleving verkeren merken wij dat er ook voor 2022 minder 

fysieke en sociale initiatieven binnen zijn gekomen dan voor de COVID-19 periode. Om deze reden is er besloten 

om fysieke initiatieven ook tussentijds te beoordelen en uit te voeren. Bij sociale initiatieven is dit al het geval.  

 

------------------- 

 

Gezinsbuddy en extra opening Jeugd-Punt 

toegevoegd aan Lokale Herstelagenda 
 
Op 29 juni 2021 heeft het college de Lokale herstelagenda vastgesteld en op 21 december 2021 de 

tussenrapportage. De herstelagenda heeft als doel om het herstel van de samenleving te versnellen, na alle 

negatieve effecten van de coronacrisis. Wij hebben beloofd bij tussentijdse wijzigingen uw raad te informeren. Bij 

deze ontvangt u daarom een korte update. 

 

Ons college heeft besloten om in 2022 twee initiatieven extra te ondersteunen met een subsidie om de negatieve 

effecten van corona tegen te gaan. Ten eerste is dit de inzet van extra Jeugd- en jongerenwerk. Jeugd-Punt 

signaleert een toename in de aanloop richting het jongerencentrum, die zij niet aankunnen. Dit is ontstaan nadat de 

coronaregels zijn versoepeld. Jongeren hebben behoefte om samen te komen. Jeugd-Punt kan deze jongeren 

echter geen plek bieden. Met een bijdrage uit de Lokale herstelagenda kunnen zij een extra moment in de week de 

deuren openen voor jongeren. Daarnaast kan Jeugd-Punt met deze subsidie zich extra blijven inzetten om 

eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan. 

 

Ten tweede zetten wij nog meer in op het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare gezinnen. Dit doen wij 

door het inzetten van de pilot Gezinsbuddy. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen kwetsbare gezinnen die 

door corona extra onder druk zijn te komen staan en een vrijwilliger. Een gezinsbuddy helpt gezinnen in het 

groeien in of herstellen van zelfredzaamheid. Wanneer dit lukt werkt dit sterk preventief en voorkomt het dat 

gezinnen in steeds zwaarder weer komen. Deze ondersteuning voor het hele gezin is duurzaam en wordt idealiter 

de gehele periode gegeven door dezelfde vrijwilliger. Gezinsbuddy is al actief in Stichtse Vecht in het kader van 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 
------------------- 
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Aanpassingen voor YEPH onderwijsvoorziening de 

Sprong in Maarsbergen 

Inleiding  

YEPH is een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo voor de meest kwetsbare jongeren en 

gezinnen uit de regio Utrecht. Per 2023 sluit de voormalige jeugdgevangenis in Zeist, onderdeel van Pluryn, haar 

deuren. Op het terrein Valkenheide (tevens Pluryn) in Maarsbergen komt een nieuwe kleinschalige 

JeugdzorgPluslocatie. Een JeugdzorgPluslocatie is een driemilieuvoorziening, wat betekent dat er verblijf, 

behandeling en onderwijs wordt aangeboden. Om de jongeren op het terrein onderwijs te kunnen bieden, zal de 

aanwezige school de Sprong moeten worden aangepast om de veiligheid voor de jongeren te kunnen waarborgen. 

De kosten hiervoor waren geraamd op 2,3 miljoen euro. Het bovenregionaal bestuurlijk platform Flevoland - 

Utrecht (BO/BP) heeft de afgelopen maanden samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) vastgesteld dat er een stelselhiaat zit ten aanzien van de 

vraag wie de kosten moet dragen voor het aanpassen van de onderwijshuisvesting op de JeugdzorgPluslocatie in 

Maarsbergen. Inmiddels is de technische uitwerking rond, is bekend geworden dat het ministerie van VWS en het 

ministerie van OOCW samen een bijdrage van 900.000 euro leveren aan deze verbouwing en heeft het 

schoolbestuur van Pluryn de investering weten te beperken van 2,3 miljoen naar 1,8 mln. 

Iedere jongere heeft recht op onderwijs  

In gesprekken met Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

kwam lange tijd geen oplossing over de wijze van financiering voor deze aanpassingen. Met inzet van het 

Bovenregionaal Bestuurlijk Platform (BOBP) en betrokken ministeries is er een oplossing gevonden om de 

jongeren in de JeugdzorgPluslocatie onderwijs te bieden. Er is overeengekomen dat het Rijk de helft van het 

investeringsbedrag zal betalen. De voorlopig overeengekomen oplossing is dat de gemeenten in de 

jeugdzorgregio’s Utrecht gezamenlijk de andere helft (900.000) betalen door een eenmalige investering in de 

onderwijshuisvesting te doen. 

Gemeente Stichtse Vecht  

Afgesproken is dat de gemeenten een eenmalige investering in de onderwijshuisvesting bijdragen naar rato van 
het aandeel jongeren (18-) in elke gemeente. Dit betekent voor Stichtse Vecht (met 13.942 jongeren) een bijdrage 
van € 33.316 euro. Deze kosten vallen binnen de verwachte kosten van YEPH. Binnen regio Utrecht West ligt bij 
twee gemeenten nog het voorstel om in te stemmen en formeel een besluit te nemen.  
 


