
Vragen en suggesties VVD Oudewater omtrent  
Opvang Oekraïense vluchtelingen 

In de RIB van maart werden vervolgstappen vermeld. Daarover de volgende vragen: 

1. Wanneer kunnen we het voorstel inzien om middelen beschikbaar te 
stellen voor het realiseren van de opvang? 

2. Wanneer informeert u ons over de financiële compensatie vanuit het Rijk 
voor het realiseren van de opvangplekken? 

Antwoord vraag 1 en 2  
In een eerdere raadsinformatiebrief (Woerden: Z/22/042974 / D/22/056427, Oudewater: 
Z/22/043014 / D/22/056464) is aangegeven dat het Rijk de Specifieke Uitkering (SPUK) 
rondom de (reguliere) compensatie van gemeenten voor het organiseren van 
opvangplekken zou publiceren in april 2022. Dit is vertraagd en wordt nu eind mei 2022 
verwacht. Na publicatie van deze regeling verwachten we gedetailleerder inzicht in de 
kosten die gedekt worden door het Rijk en de wijze waarop we daarover verantwoording 
moeten afleggen.    

Opmerking: In de RIB die deze week naar de raad gaat zal de raad ook worden 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken betreft de financiële compensatie vanuit het 
Rijk ( zie in RiB onderdeel ‘financiën’). Hierin is opgenomen we op aantal onderdelen al 
duidelijkheid hebben:  
 
-Zo ontvangen we per gerealiseerde opvangplek een normbedrag van €700,- per week; 

 
-Hebben we vanuit het Rijk toezegging op de bouw- en realisatiekosten van de 
opvanglocatie Statenland; 

 
-Heeft het Rijk ook toegezegd dat het gemeenten gaat compenseren voor de kosten van 
verleende zorg en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen. Het gaat bijvoorbeeld 
om Jeugdzorg en WMO etc.  

Vervolgens volgende vragen 

3. Welk beslag legt deze crisis op de ambtelijke capaciteit? 

4. Welke lopende projecten/dienstverlening ‘lijden/lijdt’ hieronder?  

Antwoord vraag 3 en 4 :  
Komt aan bod in de RIB die deze week naar Raad zal worden verzonden, hierin staat het 
volgende: 
 
Gevolgen inzet ambtelijke organisatie  
De inzet en betrokkenheid vanuit de ambtelijke organisatie is groot. Na het realiseren van 
de eerste opvanglocatie en organisatie van registratie, het verstrekken van leefgeld etc. is 
de eerste druk er nu af, maar blijft desondanks groot. Ook komende maanden worden er 
nog locaties opgeleverd en worden vluchtelingen opgevangen. We verwachten dat voor een 
langere termijn een flinke ambtelijke inzet nodig is. 

  



Wat betekent inzet voor het reguliere werk  
Als gevolg van werkzaamheden in het kader van de opvang, zijn medewerkers 
(gedeeltelijk) vrijgesteld van hun gebruikelijke werkzaamheden. Dit heeft effect (gehad) 
op reguliere werkzaamheden. Dit is niet voor ieder domein van de gemeente even groot. 
Ook is niet altijd direct aanwijsbaar welke projecten of werkzaamheden zichtbaar zijn 
blijven liggen. Met name zien we effect binnen de teams in het sociaal domein, ruimtelijk 
beleid en projecten, vastgoed, OOV, communicatie en realisatie & beheer.  Op dit moment 
wordt geïnventariseerd welke reguliere werkzaamheden vertraging hebben opgelopen en 
wat er nodig is om dit op te lossen.  
  
Invulling werkzaamheden rondom opvang in nabije toekomst  
De komende tijd staat er nog werk te doen. Het organiseren van de nog te realiseren twee 
opvanglocaties gebeurt vanuit de crisisstructuur. Andere werkzaamheden rondom de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden ingebed in de reguliere processen in onze 
gemeente. Rond 1 augustus 2022 willen we de crisisstructuur hebben afgebouwd, wat 
betekent dat de opvanglocaties zijn opgeleverd en alle met de opvang samenhangende 
werkzaamheden zijn belegd binnen de reguliere structuren van onze ambtelijke 
organisatie. De projectgroep brengt op dit moment in beeld wat er nodig is om de huidige 
crisisstructuur af te bouwen en werkzaamheden goed te beleggen.   

5. Kunt u ons verzekeren dat u Financiële aandacht houdt voor de situatie? 

Antwoord vraag 5:   
Ja, we zetten de gemeentelijke opvang op, conform de taakomschrijving vanuit het Rijk 
zoals die nu staat beschreven in de regeling Opvang Ontheemden Oekraïne. O.a. basis van 
deze regeling vergoedt het Rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden. 

Kunt u Inschatten of er vluchtelingen zijn die zich permanent zullen willen vestigen in 
Oudewater? 

Antwoord vraag 6:  
Op dit moment is dit nog lastig in te schatten. Wanneer men inzet op langere termijn 
verblijf kunnen mensen er voor kiezen om een reguliere asielprocedure te starten.  


