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Update Opvang vluchtelingen Oekraïne 
 

Leefgeld Oekraïners 

Oekraïense vluchtelingen kunnen in de gemeente waarin zij verblijven aanspraak maken op leefgeld. Het leefgeld 

is bedoeld voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. De nieuwe richtlijn (d.d. 30 maart 2022) van 

het Rijk gaat uit van maandbedragen: 

 

- Voor alle vluchtelingen is € 260 per maand beschikbaar per persoon. Dit komt overeen met 

eerdergenoemde weekbedragen. 

- Voor de particuliere opvang geldt dat er maandelijks een extra bedrag van € 215 voor een volwassene en 

€ 55 voor een minderjarige wordt uitgekeerd. Dit wordt een wooncomponent genoemd. Deze bedragen zijn 

lager dan de weekbedragen die eerder werden gecommuniceerd door het Rijk. 

Vooruitlopend op een landelijke regeling, wil de gemeente dit leefgeld vanaf volgende week gaan uitkeren aan 

vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente. 

Uitbreiding aanbod opvanglocaties 

De gemeente heeft op dit moment 186 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar, daarvan zijn er 

reeds 60 ingevuld via particuliere initiatieven. De resterende 126 plekken worden aangeboden aan de 

Veiligheidsregio Utrecht. Op dit moment hebben we nog ca. 200 opvangplekken in onderzoek. Tijdens dit 

onderzoek beoordelen we of de plekken bewoonbaar zijn of op korte termijn bewoonbaar gemaakt kunnen worden. 

De gemeente biedt hulp bij het bewoonbaar maken van de locaties. Bijvoorbeeld door het regelen van 

vergunningen of door financieel bij te dragen bij het bewoonbaar maken. 
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Het aanbod van particulieren is overweldigend. De gemeente krijgt studentenwoningen, recreatiewoningen, 

boerderijen, landgoederen, horeca, leegstaande kantoorpanden, kerkgebouwen en plekken bij gastgezinnen 

aangeboden. We maken daar dankbaar gebruik van en zijn onder de indruk van wat onze samenleving allemaal in 

het werk stelt om in Stichtse Vecht Oekraïense vluchtelingen op te vangen.  

 

De gemeente zoekt nog naar grotere opvanglocaties, geschikt voor een langer verblijf (minimaal 6 maanden) met 

zelfstandige woonruimten. Dit is een manier van opvang die minder belastend is dan de opvang in gastgezinnen. 

De ervaring leert ondertussen dat hier toch vaak na 1 à 2 maanden een doorstroommogelijkheid nodig is.  

Opvang wordt wettelijke taak burgemeesters 

Het kabinet gaat noodrecht inzetten omdat de opvang van mensen uit Oekraïne door de toestroom van het grote 

aantal vluchtelingen niet via de bestaande wettelijke structuur kan. Op dit moment pakken burgemeesters de taak 

om vluchtelingen op te vangen op basis van vrijwilligheid op. Het is belangrijk dat de juridische grondslag goed 

geregeld is. Daarom ontvangen de burgemeesters binnen enkele dagen van het Rijk formeel de wettelijke taak om 

mensen uit Oekraïne op te vangen. Dit gebeurt op basis van de Wet verplaatsing bevolking. De burgemeesters 

ontvangen hiervoor de benodigde financiële middelen. Het Rijk heeft met de VNG afgesproken dat gemeenten er 

financieel niet op achteruitgaan. 

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

 

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen  
 

Het college heeft in haar vergadering van 22 maart 2022 – op grond van artikel 106 van de Gemeentewet – het 

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen vastgesteld met terugwerkende kracht tot 1 februari 2022.  

 

Afgelopen november is de nieuwe organisatie gestart en per 1 februari 2022 zijn de laatste twee vacatures voor de 

functie van domeindirecteur ingevuld. De directie wordt vanaf 1 februari 2022 gevormd door de 

gemeentesecretaris/algemeen directeur Frank Halsema, de programmadirecteur Martin Rommers en de drie 

domeindirecteuren Dennis Boekhout, Dorien van den Berg en Erika Schrik.  

 

Bij de onderstaande verdeling van het loco schap qua volgorde is door de directie gekeken naar het benodigde 

profiel. Inhoudelijk kennis van de portefeuilles en de doorontwikkeling van de organisatie als belangrijk (gespreks) 

thema. Op het moment dat Martin Rommers als programmadirecteur Doorontwikkeling uitstroomt zal er worden 

doorgeschoven qua volgorde loco schap. Er is bewust gekozen, gezien de stand van de organisatie en het belang 

van doorontwikkeling, om de programmadirecteur als 1e loco aan te wijzen en niet een domeindirecteur.  

 

Overzicht volgorde loco schap: 

 als 1e loco-gemeentesecretaris is aangewezen de heer M.J.J. Rommers;  

 als 2e loco-gemeentesecretaris is aangewezen de heer R.D. Boekhout; 

 als 3e loco-gemeentesecretaris is aangewezen mevrouw D.G.J. van den Berg; 

 als 4e loco-gemeentesecretaris is aangewezen mevrouw E.C. Schrik. 

 

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

 

Werkzaamheden rond Oud Aa en Portengen hervat 
 

In de raadsinformatiebrief van 17 februari 2022 hebben wij u geïnformeerd over het tijdelijk stilleggen van de 

werkzaamheden rond Oud Aa en in de kern Portengen in verband met een politieonderzoek. Het onderzoek is 

afgerond en eventuele werkzaamheden door gemeente, Waterschap en nutsbedrijven kunnen per direct weer 

worden hervat. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/30/opvang-van-vluchtelingen-uit-oekraine-krijgt-verder-vorm
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Parapluplan ‘Witte vlekken en reparaties’ 
 

Op 29 maart heeft uw college ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerp-parapluplan ‘Witte vlekken en 

reparaties’ (hierna: parapluplan). Met het parapluplan worden ‘witte vlekken’ op ruimtelijkeplannen.nl bestemd en 

reparaties in bestaande bestemmingsplannen uitgevoerd. Dit plan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.   

 

Op grond van artikel 3.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een gemeente verplicht voor het gehele 

grondgebied één of meerdere bestemmingsplannen vast te stellen. Sinds 1 januari 2010 is daar de verplichting 

bijgekomen om bestemmingsplannen digitaal te maken en beschikbaar te stellen. Bestemmingsplannen worden 

digitaal beschikbaar gesteld door ze te publiceren op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Dit is het officiële online 

loket waarop de overheid digitale ruimtelijke plannen aanbiedt.      

 

Bij het vast en beschikbaar stellen van onze bestemmingsplannen zijn een aantal ‘witte vlekken’ op 

Ruimtelijkeplannen.nl ontstaan. Het gaat daarbij om gronden, vaak gelegen tussen de plangrenzen van twee 

bestemmingsplannen, die onbedoeld niet in de online gepubliceerde bestemmingsplannen zijn meegenomen. In 

enkele gevallen is bewust besloten gronden niet in het bestemmingsplan op te nemen. Bijvoorbeeld als ten tijde 

van de opstelling van het bestemmingsplan, voor die gronden, een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling 

is genomen of er andere ontwikkelingen speelden. Doordat voor deze locaties online niets is gepubliceerd, wordt 

op Ruimtelijkeplannen.nl geen bestemming en dus geen kleur weergegeven. Vandaar de term ‘witte vlekken’. Op 

de ‘witte vlek’ geldt nog de bestemming van het verouderde bestemmingsplan.  

 

Na vaststelling van bestemmingsplannen komt het daarnaast voor dat er fouten in de plannen worden ontdekt. De 

regels zijn onjuist of onduidelijk geformuleerd of op de verbeelding (plankaart) is een nadere aanduiding vergeten. 

Soms zijn al verleende omgevingsvergunning niet in het bestemmingsplan opgenomen. Een andere reparatie 

betreft bestemmingsplan Schildershof. Dit plan is per ongeluk door een ander bestemmingsplan overschreven.  

 

Wijzigingen binnen meerdere bestemmingsplan zijn het eenvoudigst door te voeren met een 

‘paraplubestemmingsplan’. Daarom hebben wij dit parapluplan opgesteld. Bij het ‘kleuren’ van de witte vlekken is 

zoveel mogelijk aangesloten bij de verbeelding en bestemmingsplanregeling van het bestemmingsplan, waar deze 

locaties logischerwijs in opgenomen hadden moeten worden. In het geval van reparaties, zoveel mogelijk bij de 

plannen waarin de reparaties nodig zijn.  

 

Het parapluplan is afgestemd met onze wettelijke verplichte vooroverlegpartners. Alleen het waterschap heeft 

enkele opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn deels overgenomen. Het parapluplan ligt van 8 april  tot en 

met 19 mei 2022 ter inzage voor zienswijzen. Tijdens de zienswijzetermijn wordt één of meerdere online 

informatiebijeenkomsten georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven via de officiële 

bekendmaking en via de gemeentelijke nieuwsbrief die nog verzonden worden.  

  

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

 

Update Koersprogramma SVMN 

Inleiding 

In RIB #80 2020 informeerden wij u over het Koersprogramma van SVMN dat gericht is op een cultuurverandering 

binnen de organisatie. We monitoren de voortgang van het programma samen met de andere opdrachtgevende 

gemeenten via de regionale en bovenregionale kwartaalgesprekken en door deelname aan de reflectiegroep van 

samenwerkingspartners en gemeenten die SVMN heeft ingericht. Aanvullend hebben wij SVMN gevraagd om een 

totaaloverzicht te geven van acties en opbrengsten in een voortgangsrapportage. SVMN heeft op 4 februari 2022 

een interactieve presentatie over de voortgang  gedeeld.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/2022-03-29-Koersprogramma-naar-Samen-doen-wat-helpt.pdf
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Terugblik 2021  

In 2021 stond de ‘waarom-vraag’ centraal (over de bedoeling en uitgangspunten). SVMN heeft hierover 
(reflectie)gesprekken met cliënten en medewerkers gevoerd. Elke leidinggevende heeft met de medewerkers 
besproken hoe nog meer gewerkt kan worden volgens het uitgangspunt ‘Samen doen wat helpt’. Het  concrete 
‘leren in de praktijk’, zoals de pilot Bescherming in Beweging ( BIB) in de gemeenten van Utrecht West, waarbij het 
doel is de jeugdbeschermingsketen te vernieuwen, draagt bij aan de organisatieverandering bij SVMN. 
Bescherming in Beweging doet een appèl op alle betrokkenen – van de uitvoerend medewerkers en de managers 
tot en met de bestuurders en de ambtelijk en politiek verantwoordelijke personen – om in beweging te komen tot 
aan de grens van wat er zonder wijziging van de wet mogelijk is. 
 
We zien  dat SVMN in 2021, in een periode met uitdagingen als corona en personeelskrapte, veel tijd heeft 
geïnvesteerd in het doorleven van de bedoeling en de uitgangspunten. De samenwerking met partners, die ook op 
het niveau van de cliënt nodig is, wordt nadrukkelijk gezocht. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor de beoogde 
cultuurverandering. 

 

Speerpunten 2022 

In 2022 staat de verdere uitwerking van het doen centraal. SVMN focust zich op de verbetering van de 
samenwerking tussen de medewerker en de cliënt, het leren van en met elkaar en het behoud van medewerkers. 
Voorbeelden hiervan zijn het uitbouwen van de rol van cliëntambassadeurs, het verbeteren van de kwaliteit van 
rapportages en het structureel analyseren en bespreken van klachten met de klachtencommissie en het Advies- en 
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Daarnaast wordt er ingezet op de arbeidsmarktproblematiek, onder andere door 
een taskforce, die vanuit de reflectiegroep een analyse en voorstel voor een vervolgaanpak maakt.  
 
Het is wat ons betreft heel belangrijk dat de cliënt de impact gaat ervaren van het programma, de ingezette acties 
en de cultuurverandering. 

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

 
 

 
 
 


