
Van: Leunenberg, Gerritjan <gerritjan.leunenberg@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 14:19 
Aan: 'Mariet.Brandts.GL@raad-stichtsevecht.nl' <Mariet.Brandts.GL@raad-stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: beantwoording technische vragen met betrekking tot opvang door gastgezinnen 
 
Geachte mevrouw Brandts, 
 
U heeft technische vragen gesteld met betrekking tot de opvang van Oekraïense ontheemden door gastgezinnen. 
Hieronder worden uw vragen herhaald en beantwoord. 
 
1.Is er zicht op de duur van de opvang die nog mogelijk is de verschillende gastgezinnen? 
 
Reactie: Bij aanvang van de opvang en registratie van de gastgezinnen is in de meeste gevallen door de gemeente 
gevraagd hoelang de opvang zou kunnen plaatsvinden. De reacties daarop waren zeer divers. De gemeente heeft 
steeds aangegeven dat men goed moet nadenken voordat men zich als gastgezin aanmeldt, een en ander in lijn met 
de informatie die de Rijksoverheid daarover heeft verstrekt. Duidelijk was dat voor een aantal gastgezinnen de 
“opvangduur ”niet verder strekte dan twee a drie maanden. Wij hebben ons dan ook gericht op het realiseren van 
gemeentelijke opvangcapaciteit op diverse locaties. Meest concreet zijn de opvanglocaties Nijenrode te Breukelen 
(reeds kort na aanvang van de crisis ook daadwerkelijk geopend), Doornburgh in Maarssen en Planetenbaan 16 te 
Maarssen. Deze laatste twee locaties zullen op korte termijn open worden gesteld. Wij krijgen vanuit de gastgezinnen 
op dit moment steeds meer signalen dat de opvangmogelijkheid dient te worden beëindigd. Omdat twee belangrijke 
gemeentelijke opvanglocaties nog niet (helemaal) gereed zijn zal dit voor problemen zorgen. Wij trachten de 
openstelling te bespoedigen. Daarnaast hebben wij nog een aantal opties in voorbereiding.  
Om een concreter zicht te krijgen op de “duur van de opvang door gastgezinnen” zal binnenkort via de website een 
enquête worden uitgezet onder de opvanggezinnen. 
 
Vraag 2. Op welke wijze worden de Oekraïense vluchtelingen geïnformeerd over wat zij kunnen doen als de opvang 
in een gastgezin stopt? 
 
Reactie: Zowel via de website als telefonisch wordt men geïnformeerd dat een en ander via een mail aan 
Oekraine@stichtsevecht.nl kan worden gemeld. Wij gaan dan binnen de eigen opvang mogelijkheden en in het 
uiterste geval binnen de regionale mogelijkheden kijken wat wij in het kader van de herplaatsing kunnen doen.  
 
Vraag 3. In hoeverre krijgen Oekraïense vluchtelingen die (op termijn) weg moeten bij hun gastgezin voorrang bij de 
opvang in de gemeentelijke opvanglocaties? 
 
Reactie: Voorrang kunnen wij niet toezeggen en hanteren wij dan ook niet. Wel streven wij er naar om de ontheemden 
die in Stichtse Vecht worden opgevangen ook uiteindelijk in de gemeentelijke opvang te herplaatsen. Een en ander is 
echter nadrukkelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen. 
 
Vraag 4. Voor hoeveel personen wordt er op dit moment gezocht naar gemeentelijke opvanglocaties? 
 
Reactie: Er wordt nog steeds gezocht naar geschikte locaties. Een aantal, qua capaciteit kleinere, opvanglocaties is 
op dit moment in onderzoek en een grotere locatie voor ca. 70  personen zal naar verwachting in augustus 2022 
vrijkomen. Globaal komt het er op neer dat wij met realisering van die locaties in totaal ca. 200 opvangplekken zullen 
hebben gerealiseerd. 
 
Vraag 5.  Is er sprake van nieuwe toestroom van Oekraïense vluchtelingen via de Veiligheidsregio Utrecht? 
 
Reactie: Nee daarvan is geen sprake. 
 
Met vriendelijke groet, 
Voorzitter Gemeentelijk Operationeel Team opvang Oekraiense Ontheemden 
 
Gerrit Jan Leunenberg 
 

 
 

 Gerritjan.Leunenberg@stichtsevecht.nl 
T 0346 254517 M 06 21296425 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

Inleiding 
 

In de weekbrief van 19-05 wordt gesproken 
over de vraag van (steeds meer) particuliere 
opvangadressen om de door hen opgevangen 
ontheemden binnen afzienbare tijd te plaatsen 
in opvanglocaties vanuit de gemeente. We 
hebben kunnen lezen dat daar ook op gericht 
wordt. De GroenLinks fractie heeft gesproken 
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met een aantal mensen uit (het netwerk van) 
de particuliere opvang. In deze gesprekken 
zijn zorgen naar voren gekomen omdat er 
particuliere opvangplekken zijn waar de 
opvang op (korte) termijn stopt. 
 
Daarom de volgende vragen: 
 
 

Vraag 1 
 

Is er zicht op de duur van de opvang die nog 
mogelijk is de verschillende gastgezinnen? 

Vraag 2 
 

Op welke wijze worden de Oekraïense 
vluchtelingen geïnformeerd over wat zij 
kunnen doen wanneer opvang in het 
gastgezin stopt? 

Vraag 3 
 

In hoeverre krijgen Oekraïense vluchtelingen 
die (op termijn) weg moeten bij hun gastgezin 
voorrang bij de opvang in de gemeentelijke 
opvanglocaties? 

Vraag 4 
 

Voor hoeveel personen wordt er op dit 
moment gezocht naar gemeentelijke 
opvanglocaties? 

Vraag 5 
 

Is er sprake van nieuwe toestroom van 
Oekraïense vluchtelingen via de 
Veiligheidsregio Utrecht? 
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