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Door: Jacqueline Schmitz

Huisvesting en 
opvang 
aandachtsgroepe
n 



Programma
• Opening door mevrouw Habes
• Inleiding door wethouder van Liempdt
• Toelichting huisvesting statushouders
• Toelichting huisvesting arbeidsmigranten
• Toelichting opvang Oekraïense ontheemden
• Gelegenheid  voor het stellen van vragen
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Huisvesting 
statushouders

• Plan van aanpak huisvesting statushouders is 
goedgekeurd.

• Interbestuurlijk toezicht is afgeschaald naar trede 2.



Plan van aanpak 
huisvesting statushouders 
2022 - 2024  

7 actiepunten:
1. Ketenpartneroverleg herstarten (stroomlijnen proces)
2. Regionale Tussenvoorziening (Vijfheerenlanden in 2023)
3. Leegstaand maatschappelijk vastgoed inzetten (taskforce 

Rijksdienst stelt kosteloos een businesscase op)
4. Bij nieuwbouwplannen en transformatie huisvesting van 

bijzondere doelgroepen incalculeren
5. Bovenlokale matching (grote gezinnen ipv 1-persoons 

huishoudens)
6. Locatie voor flexibele, tijdelijke woonunits onderzoeken
7. Hotel- en accommodatieregeling benutten
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Huisvesting 
arbeidsmigranten
• Gemiddeld  verblijven maandelijks 1200 

arbeidsmigranten in Stichtse Vecht.
• Hiervan werken 710 (ca. 60%) in onze gemeente, de rest 

werkt elders in de regio. 
• Versoepeling regelgeving zodat werkgevers woonruimte 

kunnen aanbieden op eigen terrein. 
• Naast bouwbesluit ook de normen van Stichting 

Normering Flexwonen (SNF) en Agrarisch Keurmerk 
Flexwonen (AKF) toepassen

• Samenwerking met uitzendbureaus
• Regionale samenwerking
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Opvang 
Oekraïense 

ontheemden• Aantallen per augustus 2022:
289 Oekraïense ontheemden waarvan er 108 worden 
opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties en 181 bij 
gastgezinnen.

• De verwachting is dat door de lange duur van de 
opvangnoodzaak in de komende maanden een extra 
beroep zal worden gedaan op de gemeentelijke opvang.
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Organisatie en 
Taakomschrijving

• G(emeentelijk) B(eleids) T(eam)
Samenstelling: burgemeester tevens voorzitter, gemeentesecretaris, 
directeur samenleving, vertegenwoordiger OOV, projectleider Opvang, 
communicatieadviseur, bestuurlijke ondersteuning.
• G(emeentelijk) O(perationeel) T(eam)
Samenstelling: Projectleider Opvang (tevens voorzitter), Locatiemanager 
opvang, Kwartiermaker(s) huisvesting, Beleidsmedewerker Welzijn, 
Gebiedsregisseur, Projectleider inschrijving en toewijzing, 
vertegenwoordiger OOV, communicatieadviseur, administratieve 
ondersteuning
• Taakomschrijving: 
Binnen de mogelijkheden zorgdragen voor een efficiënte en adequate 
opvang van de Oekraïense ontheemden in samenspraak met de 
(welzijns)organisaties 
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Opvanglocaties 
Wegingsfactoren in willekeurige volgorde:
• Kleinschalig/ passend bij en in de omgeving
• Relevante voorzieningen in de nabijheid (scholen, 

winkels openbaar vervoer)
• Veiligheid
• Tijdsduur beschikbaarheid
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Gemeentelijke 
opvanglocatie

• Raadhuislaan 4 Vreeland ( 10 opvangplekken)
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Gemeentelijke 
opvanglocatie

• Doornburgh Maarssen (20 opvangplekken)
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Gemeentelijke 
opvanglocatie

• Binnenweg Loenersloot ( 4 opvangplekken)
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Gemeentelijke 
opvanglocatie

• Planetenbaan 16 Maarssenbroek (68 +27 =95 
opvangplekken)
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Gemeentelijke 
opvanglocatie

• Nijenrode Breukelen (20 opvangplekken)
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Bezetting
• Raadhuislaan 4
• Doornburgh 20
• Loenersloot   4
• Planetenbaan 56
• Nijenrode 25

• Totaal 109
• Beschikbare capaciteit 153 
• Nog beschikbaar komen   50
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Vragen?
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