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Beste heer Burgering en mevrouw Brandts, 
 
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 het gelijkheidsbeginsel. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
In de Raadsinformatiebrief 25 van 2 juni geeft het College aan opvang voor 80 Oekraïense 
vluchtelingen per 1 juli te organiseren in een kantoorpand aan de Planetenbaan 16. Bij de 
behandeling van de motie onder nummer M11.1 van PvdA, GroenLinks en SP op 17 mei 
jongstleden, gaf het College aan dat er veel praktische bezwaren zijn bij de opvang van 
vluchtelingen en ontraadde daarom de motie. Hoe komt het dat die praktische bezwaren er 
nu opeens niet meer zijn? Wat is er in die twee weken veranderd? 
 
Antwoord 1 
In de motie werd gevraagd om onmiddellijk een locatie aan te wijzen (bijvoorbeeld een 
sporthal of een leegstaand kantoorpand) waar 50 tot 75 vluchtelingen tijdelijk opgevangen 
kunnen worden. De gemeente beschikt zelf echter niet over dergelijke locaties die voor 
langere tijd beschikbaar gesteld kunnen worden voor deze aantallen. Zoals ook in de 
reactie van het college op de motie tijdens de raadsbehandeling werd aangegeven, is 
opvang van 50 tot 75 vluchtelingen voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
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bovendien ook te kleinschalig. Zij zoeken, als verantwoordelijk landelijk orgaan voor de 
huisvesting van vluchtelingen, locaties met een grotere opvangcapaciteit. 
 
De opvang van Oekraïense vluchtelingen, een verantwoordelijkheid van de gemeente, is 
tot nu toe ín grote mate gerealiseerd met behulp van en in overleg met particuliere 
vastgoedeigenaren. Hierbij valt te denken Business Universiteit Nyenrode, buitenplaats 
Doornburgh, kerkgemeenschappen en gastgezinnen. Zo is ook het initiatief van de 
eigenaren van transformatielocaties op de Planetenbaan een particulier initiatief.  
Relatief kleinschalige opvang voor een beperkte tijdsduur is in het geval van Oekraïense 
ontheemden daarmee wél een mogelijkheid. 
 
Vraag 2 
Bent u van mening dat het gelijkheidsbeginsel van toepassing is, in die zin dat Oekraïense 
vluchtelingen niet anders mogen worden behandeld dan bijvoorbeeld Syriërs, Eritreeërs of 
Afghanen? 
 
Antwoord 2  
Nee, wij zijn niet van mening dat hier het gelijkheidsbeginsel van toepassing is. Want dat 
bepaalt dat gelijke gevallen een gelijke behandeling krijgen. Maar er is nationaal en 
Europees een juridisch onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen die uit Oekraïne komen 
en vluchtelingen die asiel aanvragen in het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel. 
Oekraïense vluchtelingen vragen immers geen asiel aan, hebben vrij reizen in Europa en 
hoeven ook niet, zoals in het geval van statushouders, gehuisvest te worden.  
 
Vraag 3 
Bent u bereid om de nu kennelijk plotseling op korte termijn beschikbare huisvesting ook 
aan te bieden bij wijze van (tijdelijke) noodopvang, om de problemen in het 
Aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten? Zo ja: op welke termijn? Zo nee: waarom niet? 
 
Antwoord 3 
Nee, zie het antwoord op vraag 1. Het college is niet bevoegd om particuliere 
initiatiefnemers te dwingen om ook andere doelgroepen te huisvesten.  
 
Vraag 4 
Bent u het er mee eens dat de enige manier om een structurele oplossing te bieden aan de 
problemen bij Aanmeldcentrum Ter Apel een goed georganiseerde huisvesting van 
statushouders is? Zo ja: bent u bereid om zich in te spannen om op korte termijn 
statushouders in onze gemeente op te nemen? Zo nee: waarom niet? 
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Antwoord 4 
Nee, wij zijn het niet met u eens dat de enige manier om een structurele oplossing te 
bieden voor het probleem bij Ter Apel gelegen is in een goed georganiseerde huisvesting 
van statushouders. Maar wij vinden wel dat het een belangrijk onderdeel voor een 
structurele oplossing is. Wij zetten ons dan ook maximaal in voor de huisvesting van 
statushouders die aan onze gemeente gekoppeld zijn door het COA. Hierdoor wordt 
uiteindelijk de doorstroming in de asielzoekerscentra bevorderd. 
 
Vraag 5 
Voldoet de gemeente Stichtse Vecht op dit moment aan de wettelijke taakstelling voor het 
opnemen van statushouders, en zo nee waarom niet? 
 
Antwoord 5 
De wettelijke taakstelling voor de eerste helft van 2022, omvat de huisvesting van 94 
statushouders. Dit is inclusief de achterstand uit 2021 (57 statushouders). Hiervan zijn er 
inmiddels 78 gehuisvest, dus per 1 juli hebben we nog een achterstand van 16 
statushouders. Zie ook de stand van zaken rondom versneld huisvesten statushouders die 
in RIB 25 is gegeven. 
 
We voldoen hiermee niet aan de wettelijke taakstelling, dit komt doordat onze corporaties 
geen kans zien om nog meer sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor 
statushouders. Daarnaast is in de prestatieafspraken 2022 – 2024 met de corporaties 
afgesproken dat de corporaties op jaarbasis maximaal 30% van de vrijkomende sociale 
huurwoningen aan bijzondere doelgroepen toewijzen. Deze afspraak is gemaakt om ook 
de reguliere woningzoekenden nog een mogelijkheid te bieden op een sociale huurwoning. 
Portaal zit op dit moment al op 31% en Vecht & Omstreken zit op 33%. Kortom, we kunnen 
en mogen dus ook niet méér vragen van de corporaties dan wat zij op dit moment al doen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen 
besluit, 
 
Dennis Boekhout 
Directeur Domein Ruimte 
 

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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PvdA 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
Gelijkheidbeginsel 

Inleiding 
 

In de Raadsinformatiebrief 25 van 2 juni geeft 
het College aan opvang voor 80 Oekraïense 
vluchtelingen per 1 juli te organiseren in een 
kantoorpand aan de Planetenbaan 16. 

Vraag 1 
 

Bij de behandeling van de motie onder 
nummer M11.1 van PvdA, GroenLinks en SP 
op 17 mei jongstleden, gaf het College aan 
dat er veel praktische bezwaren zijn bij de 
opvang van vluchtelingen en ontraadde 
daarom de motie. Hoe komt het dat die 
praktische bezwaren er nu opeens niet meer 
zijn? Wat is er in die twee weken veranderd? 

Vraag 2 
 

Bent u van mening dat het gelijkheidsbeginsel 
van toepassing is, in die zin dat Oekraïense 
vluchtelingen niet anders mogen worden 
behandeld dan bijvoorbeeld Syriërs, Eritreërs 
of Afghanen? 

Vraag 3 
 

Bent u bereid om de nu kennelijk plotseling op 
korte termijn beschikbare huisvesting ook aan 
te bieden bij wijze van (tijdelijke) noodopvang, 
om de problemen in het Aanmeldcentrum Ter 
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Apel te verlichten? 
Zo ja: op welke termijn?  
Zo nee: waarom niet? 

Vraag 4 
 

Bent u het er mee eens dat de enige manier 
om een structurele oplossing te bieden aan de 
problemen bij Aanmeldcentrum Ter Apel een 
goed georganiseerde huisvesting van 
statushouders is? 
Zo ja: bent u bereid om zich in te spannen om 
op korte termijn statushouders in onze 
gemeente op te nemen? 
Zo nee: waarom niet? 

Vraag 5 
 

Voldoet de gemeente Stichtse Vecht op dit 
moment aan de wettelijke taakstelling voor het 
opnemen van statushouders, en zo nee 
waarom niet? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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