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Beste mevrouw Habes,
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke
vragen gesteld over coördinatie en regie opvang vluchtelingen Oekraïne.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.

Vraag 2
Kan het college, naar voorbeeld van Ronde Venen vluchtelingen via contanten van
leefgeld voorzien?
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opvang vluchtelingen Oekraine/VIv1

Antwoord 1
In het kader van de opvang van ontheemden is er sprake van regionale samenwerking in
VRU (Veiligheids Regio Utrecht) verband. Daarnaast zijn inderdaad contacten gelegd met
de naburige gemeenten. Aan de uitvraag voor concrete ondersteuning kon helaas niet
worden voldaan.
De wijze van probleemoplossing waar bijvoorbeeld De Ronde Venen voor heeft gekozen,
was onmogelijk binnen onze organisatie te organiseren vanwege een hoog
ziektepercentage bij de betrokken afdeling. Inmiddels hebben wij menskracht kunnen
inhuren. Daarbij dient wel te worden aangegeven dat ook de arbeidsmarkt voor
gemeenten, in het bijzonder in deze tijd, overspannen is, waardoor de zoektocht enige tijd
heeft geduurd. U bent van de voortgang van onze activiteiten via de RIB’s op de hoogte
gehouden.

A450710_1 beantwoording ex art 42
vragen SSV over coordinatie en regie

Vraag 1
De gemeente gaf in de raadsinformatiebrief te kennen dat ze eventueel hulp bij naburige
gemeenten gaat inwinnen. Is dat met spoed te regelen of is dat al geregeld?

Antwoord 2
Het college is bij betaling van het leefgeld gestart met uitgifte via contanten. Dit is erg
arbeidsintensief gebleken. Bij betaling van de periode vanaf juni is gestart met de uitgifte
van pre-paid bankpassen van de BNG waarop de betaling van het leefgeld plaats vindt.
Zodra de ontheemde een BSN en een eigen bankrekening heeft wordt er overgegaan op
betaling via deze rekening. Dit proces loopt op dit moment. Voor diegenen die geen BSN
of bankrekening hebben zal vooralsnog contant worden uitbetaald.
Vraag 3
Is er al met Ronde Venen contact opgenomen hoe zij de opvang en het voorschot op
leefgeld geregeld hebben, zodat wij dat hier ook kunnen invoeren?
Antwoord 3
Voor wat betreft het voorschot op leefgeld is destijds met meerdere gemeenten contact
geweest over de wijze waarop men dit heeft georganiseerd.
Zie verder antwoord op vraag 2.
Vraag 4
Op dit moment zijn er veel inwoners actief betrokken bij allerhande acties rondom de
opvang van vluchtelingen. Heeft de gemeente al een goed beeld van wie, wat en waar
bewoners vluchtelingen particulier opvangen?
Antwoord 4
De gemeente heeft contact met de initiatiefnemers. Hierdoor is het beeld gecreëerd van
wie, wat en waar men opgevangen wordt. Tevens wordt nauw samengewerkt met Stichting
Welzijn Stichtse Vecht en vindt regelmatig (fysiek) overleg plaats tussen
vertegenwoordigers van actieve bewonersgroepen.
Vraag 5
Eén van de initiatiefnemers in Breukelen is onlangs een whatsapp-groep gestart om
bewoners die particulier vluchtelingen opvangen met elkaar in contact te brengen. Is de
gemeente zelf ook lid van deze whatsapp-groep?
Antwoord 5
De gemeente zelf is geen lid van deze whatsapp-groep. Welzijn Stichtse Vecht is wel actief
lid. De vragen die vanuit deze groep naar voren komen worden of via Welzijn Stichtse
Vecht of via de initiatiefnemers bij de gemeente voorgelegd. Zie ook antwoord op vraag 4.
Vraag 6
In de gemeente Ronde Venen is op initiatief van de gemeente een gezamenlijke
projectgroep met inwoners gestart om zorg te dragen voor goede ondersteuning. Heeft het
college ook een dergelijke werkgroep opgestart om te komen tot adequate ondersteuning?
Antwoord 6.
De gemeente voert structureel overleg (gemiddeld 1 x per maand) met de diverse
initiatiefnemers en de verbonden en/of gecontracteerde partijen.
Vraag 7
De initiatiefnemer in Breukelen is een crowdfunding gestart om op deze wijze de
vluchtelingen te kunnen voorzien van leefgeld. Hoe nobel dat ook lijkt, maar kan het
college snel contact opnemen met de initiatiefnemer om de leefgeldregeling zo snel
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mogelijk te starten en de gezinnen die hij heeft ondergebracht niet langer in onzekerheid te
laten zitten? Of is het college bereid anders zelf een flinke donatie te doen, zodat er weer
een zorg minder is?
Antwoord 7
Het proces voor het uitbetalen van leefgeld is opgestart.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen
besluit,

Dorien van den Berg
Directeur Domein Samen Leven

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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Coordinatie en regie opvang vluchtelingen
Oekraïne
Via Facebook laat een van onze inwoners die
heel actief bezig is met het onderbrengen van
vluchtelingen het volgende weten:
Sinds deze week heb ik dagelijks contact met
de gemeente. In het begin werd ik van het
kastje naar de muur gestuurd maar inmiddels
heb ik dagelijks telefonisch contact en per
mail… Goed hè? Nou…dus niet!!! Vier dagen
ben ik aan het zeuren/smeken (en ik niet
alleen) om hulp! ‘Mijn’ Oekraïense
vluchtelingen willen zich namelijk laten
inschrijven, zodat ze leefgeld kunnen
aanvragen of (zodra het mag) aan het werk
kunnen of op den duur zelf een woning
kunnen vinden…
Hij vervolgt zijn relaas:
Terug naar het verhaal…afgelopen maandag,
dinsdag en woensdag tot 14:00 was
inschrijven nog niet mogelijk. Toen kreeg ik
mail met de informatie dat de gemeente was
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begonnen met inschrijven…maar dat de
eerstkomende twee weken(!!) inmiddels al
VOL zitten. HOE DAN?!?! Ik heb maandag
een mail gestuurd met de informatie van alle
vluchtelingen die ik heb gehuisvest, welke er
deze week nog aankomen en de gezinnen
waarvan ik dat ze ook in Breukelen en
omstreken zijn neergestreken.
Vrienden van mij hebben tevens via mij een
gezin opgevangen, zij wonen in onze
buurgemeente De Ronde Venen. Daar komt
een ambtenaar ‘gewoon’ aan huis met de
inschrijfformulieren, én een envelopje met
eerste leefgeld!! HOE DAN?!?!
De gemeente gaf in de raadsinformatiebrief te
kennen dat ze eventueel hulp bij naburige
gemeenten gaat inwinnen. Is dat met spoed te
regelen of is dat al geregeld?
Kan het college, naar voorbeeld van Ronde
Venen vluchtelingen via contanten van
leefgeld voorzien?
Is er al met Ronde Venen contact opgenomen
hoe zij de opvang en het voorschot op
leefgeld geregeld hebben, zodat wij dat hier
ook kunnen invoeren?
Op dit moment zijn er veel inwoners actief
betrokken bij allerhande acties rondom de
opvang van vluchtelingen. Heeft de gemeente
al een goed beeld van wie, wat en waar
bewoners vluchtelingen particulier opvangen?
Eén van de initiatiefnemers in Breukelen is
onlangs een whats app groep gesttart om
bewoners die particulier vluchtelingen
opvangen met elkaar in contact te brengen. Is
de gemeente zelf ook lid van deze whats app
groep?
In de gemeente Ronde Venen is op initiatief
van de gemeente een gezamenlijke
projectgroep met inwoners gestart om zorg te
dragen voor goede ondersteuning. Heeft het
college ook een dergelijke werkgroep
opgestart om te komen tot adequate
2

Schriftelijke vraag ex Artikel 42 RvO
Datum en tijdstip van verzenden: vr 18-03-2022 19:36

Vraag 7

Bijlagen
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ondersteuning?
De initiatiefnemer in Breukelen is een crowd
funding gestart om op deze wijze de
vluchtelingen te kunnen voorzien van leefgeld.
Hoe nobel dat ook lijkt, maar kan het college
snel contact opnemen met de initiatiefnemer
om de leefgeldregeling zo snel mogelijk te
starten en de gezinnen die hij heeft
ondergebracht niet langer in onzekerheid te
laten zitten?
Of is het college bereid anders zelf een flinke
donatie te doen, zodat er weer een zorg
minder is?

nee

3

