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Update Opvang vluchtelingen Oekraïne 
 

Inleiding 

De Veiligheidsregio Utrecht geeft aan dat er voor dit moment voldoende opvangplekken gerealiseerd zijn. Er 
worden in onze veiligheidsregio ruim 1250 mensen opgevangen. In totaal is er in de regio op dit moment nog voor 
ruim 2.500 vluchtelingen capaciteit beschikbaar. De 35 plekken uit Stichtse Vecht op Nyenrode Business 
Universiteit zijn hierin opgenomen. Naar onze inschatting verblijven er momenteel rond de 150 vluchtelingen uit 
Oekraïne in onze gemeente. We zijn voor onze gemeente bezig met het inventariseren van nieuwe opvangplekken 
voor de wat langere termijn voor kleine groepen vluchtelingen. We verwachten hierover snel de raad ook nader te 
kunnen informeren. 
 
In lijn met het landelijke beeld richt de gemeente zich naast het onderbrengen van vluchtelingen, op het 

organiseren van randvoorwaarden voor het verblijf van vluchtelingen. Bijvoorbeeld registratie, uitkeren leefgeld en 

de toeleiding naar onderwijs en zorg. We informeren u hierbij over de tussentijdse resultaten.  

 

Samenwerking Welzijn Stichtse Vecht 
De samenwerking tussen de gemeente en Welzijn Stichtse Vecht (WSV) voor de hulp aan vluchtelingen is 

geïntensiveerd. WSV vervult een centrale rol bij de coördinatie tussen vrijwilligers, maatschappelijke partners en 

gemeente. Door de uitbreiding van de samenwerking kan WSV tegemoet komen aan de toegenomen vraag voor 

het ondersteunen en coördineren van lokale initiatieven en hulpacties, het organiseren van bijeenkomsten, 

bemiddelen van vrijwilligers en bij de inzameling van hulpgoederen. 
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Registratie Vluchtelingen 

Deze week zijn we gestart met het verkorte proces voor het inschrijven van vluchtelingen in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Dit verkorte proces maakt het mogelijk om alleen al komende week tientallen vluchtelingen in te 
kunnen schrijven. Daar komen dagelijks bij ons en andere gemeenten nieuwe aanvragen bij, die zo snel als 
mogelijk worden verwerkt. 
 
Vanaf 6 april beschikken we over extra capaciteit bij het team Burgerzaken die specifiek ingezet wordt bij de 
registratie voor vluchtelingen.  
 

Onderwijs 

In de gemeente is voor de coördinatie van de opvang van leerlingen tussen 4 en 12 jaar in het primair onderwijs 

een overleg gestart. Afgesproken is dat de scholen in Stichtse Vecht samen verantwoordelijk zijn voor de opvang 

van de leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs (VO) is er in regionaal verband overleg geweest. Daar is 

afgesproken dat de opvang van de VO scholieren plaatsvindt door de internationale schakelklas, ITHAKA (in 

Utrecht). 

 

Kostendelersnorm niet van toepassing 

Voor inwoners met een bijstandsuitkering die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen, is de kostendelersnorm niet 
van toepassing. Als iemand met een bijstandsuitkering in Stichtse Vecht de komende periode een Oekraïense 
vluchteling in huis neemt, dan wordt deze nieuwe inwoner niet aangemerkt als medebewoner. Hierdoor heeft de 
opvang geen nadelig effect op de uitkering. Zo is het ook voor bijstandsgerechtigden mogelijk om hulp te bieden 
aan Oekraïense vluchtelingen.  
 

Informatievoorziening 

Op de website van de gemeente publiceren wij relevante en actuele informatie voor inwoners, vluchtelingen, 

gastgezinnen en maatschappelijke organisaties. Ook plaatsen wij begin volgende week een formulier op de 

website waar inwoners die vluchtelingen opvangen dit kunnen doorgeven. Dit helpt om een completer beeld te 

krijgen waar en hoeveel vluchtelingen er in Stichtse Vecht verblijven. Wij kunnen daarmee het hulpaanbod en de 

behoefte aan opvanglocaties voor de langere termijn afstemmen. Naast het formulier blijft het inschrijven in het 

BRP nodig. 

 

Vluchtelingen die zich aanmelden voor registratie ontvangen een welkomstpakket met informatie in het 

Nederlands-Engels-Oekraïens. Dit informatiemateriaal wordt ook verspreid op plaatsen waar inloopbijeenkomsten 

zijn, via Welzijn Stichtse Vecht en andere instellingen die vluchtelingen en gastgezinnen helpen.  

Voor vragen over de opvang aan Oekraïense vluchtelingen is de gemeente vanaf maandag 28 maart bereikbaar 

via oekraine@stichtsevecht.nl. De helpsdesk achter dit emailadres beantwoordt de vragen en verzamelt informatie 

over de opvang van vluchtelingen. Deze informatie wordt dan ook op de website geplaatst. 

Hoe hartverwarmend de hulp uit onze gemeenschap ook is, we plaatsen toch de kanttekening dat particuliere 

opvang van vluchtelingen niet moet worden onderschat. Het is onzeker hoe lang de opvang nodig is, het kan best 

langer gaan duren. Ook hebben vluchtelingen traumatische ervaringen ondergaan in Oekraïne en tijdens hun 

vlucht naar Nederland. Dat vraagt aandacht en zorg.  

 

We vragen specifiek aandacht voor het alert zijn op mogelijk misbruik van deze kwetsbare groep. Dit is onderdeel 

van de gesprekken die we voeren met de vluchtelingen en staat in het informatiemateriaal dat we verstrekken.  

 

Inloopbijeenkomsten voor vluchtelingen 

Welzijn Stichtse Vecht organiseert in samenwerking met kerken inloopbijeenkomsten voor Oekraïense 

Vluchtelingen en hun gastgezinnen. Het biedt een plek voor ontmoeting en uitwisseling van informatie. Vanaf deze 

week is dat elke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 in de Ichthus kerk in Maarssen. Soortgelijke 

bijeenkomsten zullen de komende periode ook in de andere kerken gehouden worden. 

Wekelijks is een gebiedsregisseur van de gemeente aanwezig op de inloopbijeenkomsten in de Ichtus Kerk. Bij de 

gebiedsregisseur kunnen vluchtelingen alvast hun gegevens achterlaten ter voorbereiding op de registratie in het 

BRP. Verder geeft hij informatie, beantwoordt vragen en zet vragen en/of verzoeken door naar de gemeentelijke 

organisatie.  

https://stichtsevecht.nl/informatie-over-oekraine/
mailto:oekraine@stichtsevecht.nl
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------------------- 

 

Tijdelijke stop op de behandeling van 

vooroverlegplannen 
 

Het college heeft op 22 maart jl. besloten om de behandeling van nieuwe vooroverlegplannen tijdelijk stop te zetten 

tot drie maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. De behandeling van reeds ingediende 

vooroverlegplannen wordt wel voortgezet. Per jaar worden ongeveer 140 vooroverlegplannen ingediend. 

 

Het college heeft hiervoor de volgende redenen: 

1. Vooroverlegplannen zijn geen wettelijke taak; 

2. De huidige doorlooptijd van vooroverlegplannen is te lang; 

3. Het verminderen van druk op de ambtelijke organisatie in tijden van hoog ziekteverzuim en een aantal 

openstaande vacatures; 

4. Het nut van vooroverlegplannen onder het oude stelsel neemt af; 

5. Er zijn onder de Omgevingswet andere processen nodig voor vooroverlegplannen; 

6. Er is een overgangsfase nodig om deze processen te ontwikkelen. 

 

De capaciteit die wordt bespaard met het niet in behandeling nemen van de vooroverlegplannen, kan worden 

ingezet op de afronding van reeds lopende vooroverlegplannen, het herzien van de processen, en 

omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen voor projecten. 

 

Indien wordt besloten om de ambtelijke capaciteit in het ruimtelijk domein voor 1 oktober 2022 voldoende te 

vergroten, wordt de behandeling van vooroverlegplannen vanaf die datum weer opgestart, ongeacht of de 

Omgevingswet op 1 januari 2023 inwerking treedt. 

 

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

 

Gezamenlijk warmteplan sportpark Zuilen voor 

Utrecht en Stichtse Vecht 
 

Het nu voorliggende concept warmteplan Zuilense Vecht gaat uit van een Warmte Koude Opslag (WKO) in 

combinatie met Thermische Energie Oppervlaktewater (TEO) en is gezamenlijk gemaakt voor de gemeentes 

Stichtse Vecht en Utrecht. Door collectief aan te sluiten op één gezamenlijk gebiedssysteem wordt de warmte en 

koude in de bodem optimaal (duurzaam en economisch) benut en duurzaam aangevuld met warmte uit het 

Amsterdam Rijn Kanaal (aquathermie).  

 

In dit warmteplan is ook bepaald dat het warmteplan geldt voor alle nieuwbouw in het gebied (m.u.v. de twee 

nieuwe sportclubgebouwen op het grondgebied van Stichtse Vecht die vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling 

worden ontwikkeld om ruimte vrij te maken). De clubgebouwen krijgen een eigen duurzame warmtevoorziening. 

 

De lokale duurzame warmte en koude worden daardoor optimaal benut. Tevens kan de ‘zeer goedkope tot gratis’ 

en duurzame koude benut worden om gebouwen te koelen, hetgeen de leefbaarheid ten goede komt. De 

ondergrond wordt dan optimaal gebruikt, er is kostenvoordeel (goedkopere oplossing voor alle partijen) en de 

risico’s worden beheerst (leveringszekerheid). Het sluit aan bij het landelijk klimaatbeleid voor het terugdringen van 

de totale CO2 uitstoot. Met een collectief warmtesysteem van deze schaal, een warmteplan en een aanbesteding 

onder concurrentie krijgen we een warmtesysteem dat de hoogst mogelijke energieprestatie en milieubescherming 

voor een warmtesysteem kan bereiken in dit gebied. 
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Het warmtesysteem maakt het mogelijk dat de gebouwen van bewoners en bedrijven van de bestaande wijk Op 

Buuren in Stichtse Vecht in een later stadium (deels) ook op het warmtesysteem kunnen worden aangesloten 

(indien daar behoefte aan is). aarmee geeft de gemeente invulling aan de belangrijkste ambities van de 

Warmtevisie en het beleidsplan ‘Op weg naar nieuwe energie’ en kunnen we de betaalbaarheid, 

leveringszekerheid, duurzaamheid en klanttevredenheid van de warmte en koude levering borgen. 

 

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

 

Wijzigingsplan Maarsseveensevaart 90 
 

Op 22 maart 2022 heeft uw college besloten om het ontwerpwijzigingsplan ‘Maarsseveensevaart 90’ ter inzage te 

leggen. Met dit wijzigingsplan wordt de bestemming gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen en Tuin’.  

 

Maarsseveensevaart 90 valt binnen de werking van het geconsolideerde bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 

en heeft de bestemming ‘Bedrijf’. Deze bestemming maakt het mogelijk om een bedrijf te vestigen en te wonen in 

de bijbehorende bedrijfswoning. Sinds 1998 is op de locatie geen bedrijf meer gevestigd en sindsdien is er ook 

geen sprake meer van een bedrijfswoning. Het bestemmingsplan is hier nooit op aangepast. Op dit moment wordt 

hier gewoond in strijd met de bestemming.  

Om deze situatie op te lossen heeft initiatiefnemer een verzoek ingediend om de bestemming te wijzigen van 

‘Bedrijf’ naar ‘Wonen en Tuin’. Het wijzigen van de bestemming voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de 

wijzigingsbevoegdheid in artikel 5.6.2. van bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk. Na vaststelling van het 

wijzigingsplan wordt het planologisch juridisch kader in overeenstemming gebracht met het feitelijke gebruik van 

het perceel.   

 

Het wijzigingsplan is vooraf afgestemd met de provincie en het waterschap. Dit vooroverleg heeft geen aanleiding 

gegeven het plan aan te passen. Ontwerpwijzigingsplan ‘Maarsseveensevaart 90’ in Maarssen wordt 1 april a.s. ter 

inzage gelegd. In de periode van 1 april tot en met 12 mei 2022 kunnen er zienswijzen worden ingediend. Indien er 

geen zienswijzen worden ingediend, is de teamleider Omgeving en vergunningen gemandateerd het plan vast te 

stellen.  

 

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

 

 

Gemeente ondersteunt zelfbeheer van groen door 

bewoners 
 

Het college van B&W heeft op 22 maart 2022 de visie en procesinrichting voor de afhandeling van het zelfbeheer 

van adoptiegroen vastgesteld. Met het daarbij behorende uitvoeringsplan wordt in 2022 ingezet op actieve 

stimulering van het adopteren van stukjes groen door inwoners in Stichtse Vecht. Dit is ook in lijn met de raad 

breed aangenomen motie 6.5 over het ‘meer aanjagen vergroenen, tuinen en straten’ waarin het College gevraagd 

wordt om inwoners uit te nodigen om hun tuin of straat te vergroenen door tegels te verwijderen door een actieve 

benadering, bijvoorbeeld op wijkniveau. 

 

De gemeente heeft twee studenten van de studie Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall 

Larenstein een onderzoek laten uitvoeren naar het proces rondom zelfbeheer van adoptiegroen. Het college heeft 

hun advies voor de visie en de passende procesinrichting voor het zelfbeheer van adoptiegroen overgenomen. 

Bewoners krijgen de kans om de eigen leefomgeving te vergroenen, ondersteund door de gemeente.  

 

De gemeente heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het zelfbeheer door bewoners van een stukje 

groen in de openbare ruimte, adoptiegroen genoemd. Adoptiegroen kan het openbaar groen kwalitatief verbeteren 
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en de sociale samenhang in buurten vergroten. Een gezonde leefomgeving kan bovendien aansporen tot gezond 

gedrag, zoals ook in de Omgevingsvisie van Stichtse Vecht al is vastgesteld. Participatie van bewoners in de 

groene openbare ruimte kan daar extra aan bijdragen. Zo zorgen gemeente en bewoners samen voor een prettige 

en gezonde leefomgeving die schoon, heel en veilig is. 

Coproductie 

Met de nieuwe aanpak kiest de gemeente voor een coproducerende vorm van participatie rondom adoptiegroen. 

Bewoners mogen zoveel mogelijk zelf doen, maar wel binnen vastgestelde kaders. We vragen burgers om eigen 

organisatiekracht, zelf een plan maken en medestanders vinden en het regelen van de eigen financiering. Zo 

bevorderen we dat groene initiatieven ook echt leiden tot een structurele verbetering van de openbare ruimte én 

stimuleren we de betrokkenheid van mensen bij hun buurt en continuïteit voor de langere termijn.  

 

Een coördinator Zelfbeheer wordt contactpersoon voor inwoners die groen willen adopteren. Deze ondersteunt 

bewoners met advies waar nodig. Aanvragen voor adoptiegroen kunnen gedaan worden via een digitaal formulier 

op de website.  

 

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

 

Het college van B&W start met uitbetaling 

energietoeslag 
 

Het kabinet heeft eind 2021 bekend gemaakt dat inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 200 

gaan ontvangen als gevolg van de stijgende gasprijzen. Gemeenten gaan deze toeslag verstrekken via de 

categoriale bijzondere bijstand. Hiervoor is een wetswijziging in voorbereiding. Onlangs is bekend geworden dat 

deze toeslag wordt verhoogd naar € 800 per huishouden. Daarnaast staat de minister gemeenten toe 

vooruitlopend op de wetswijziging over te gaan tot uitbetaling van de energietoeslag. Het college van B&W geeft 

gehoor aan deze oproep en gaat vooruitlopend op de wetswijziging over tot uitbetaling. Voor 1 april aanstaande 

ontvangen allereerst alle bijstandsgerechtigden in Stichtse Vecht de energietoeslag van € 800 automatisch op hun 

bankrekening.  

 

Op 5 april neemt het college naar verwachting een besluit over de benodigde aanvullende kaders voor de 

uitvoering van deze regeling. Op dat moment wordt duidelijk welke inwoners voor de regeling in aanmerking 

komen. Waar mogelijk betaalt het college de toeslag automatisch uit. Voor inwoners die een aanvraag moeten  

indienen, wordt zo spoedig mogelijk na besluitvorming door het college een aanvraagformulier geplaatst op de 

website. Het college streeft er naar zoveel mogelijk inwoners te bereiken die in aanmerking komen voor de 

energietoeslag.  

 


