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 Bestuur en Burgerzaken 

 

2.1  Bijpraten opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

Matthijs van Kampen brengt het college op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen.  
Onze Projectleider is vanwege privéomstandigheden tijdelijk afwezig.  Roel van 
Oers zorgt voor de continuïteit. Het maken van een overeenkomst met 
Zoeterwoude voor Elkaar is met juridische zaken besproken.  
Het is  volgens  juridische zaken een zware opdracht voor een vrijwilligers 
organisatie. Geadviseerd wordt een andere partij hiervoor te kiezen en of een 
betaalde coördinator aan te trekken.   
Dit gaat wel iets betekenen voor de huidige samenstelling van de groep 
vrijwilligers. Matthijs gaat e.e.a. uitzoeken en komt hierop terug. 
 
Fred informeert het college over zijn bezoek aan de opvang locaties in 
Zoeterwoude. 
Alle vluchtelingen zijn erg tevreden met de locaties, Nu iedereen gesetteld is 
komen er vragen over kinderopvang, huisvesting ect.. Ook is er vraag naar meer 
contactmomenten tussen de vluchtelingen van verschillende locaties. Dit wordt 
opgepakt.  
Roel gaat inventariseren welke onkosten de gastgezinnen hebben waarna we 
bezien welke mogelijkheden er zijn om hierin tegemoet te komen. 
Ook met de aangepaste verdeelsleutel voldoet Zoeterwoude aan de taakstelling  
Volgens een getoonde presentatie tijdens het RBT  zou Zoeterwoude op  
1 oktober  9 plekken minder beschikbaar hebben. Matthijs gaat uitzoeken of dit 
klopt.  
 
 
Huisvesting statushouders 
Tijdens het overleg van de Veiligheidsregio is gesproken over het probleem dat 
er nog 13.000 statushouders in de AZC verblijven en regio’s achterlopen met het 
huisvesten van deze statushouders 
De volgende opties zijn besproken: 

1. Overbrugging met crisisnoodopvang 
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               Iedere regio 225 plekken beschikbaar houden voor crisisopvang. 
               Dit is een actie voor de Veiligheidsregio. 

2. Versneld statushouders onderbrengen, rekening houden met de stand 
van zaken per veiligheidsregio. Voor de Veiligheidsregio Hollands 
Midden moeten nog 286 beschikbaar komen. Zoeterwoude heeft steeds 
aan deze opgave voldaan. Dit betekent geen actie voor nu.  

3. Tussenvoorzieningen. Op zoek naar plekken waar flexibele woningen 
geplaatst kunnen. Ook de provincie wordt hierbij betrokken. 
Het college bespreekt meerdere mogelijkheden ook een mix van 
huisvesting statushouders en tijdelijke woonruimte voor jongeren uit 
Zoeterwoude. Wilma bespreekt verder in het MT wat  e.v.t. mogelijk is 
waarmee we ook ons eigen vraagstuk in kunnen meenemen en komt 
erop terug.  
Wilma laat de Veiligheidsregio weten dat het college nadenkt over deze 
vraagstelling en hier later op terugkomt. 

 
Crisisnoodopvang  
Het zou gaan om 50 – 100 per locatie. De locaties voor Zoeterwoude zijn de 
Sporthal van de Eendenkooi en de Klaverhal. Voor de organisatie is dit nu niet 
mogelijk en niet haalbaar. Het college besluit om hier niet aan mee te werken. 
 

2.2. R 

 

 Nieuw programmastructuur 2023 (2e aanbieding) Z22-029033 

Het college wil nog een aantal wijzigingen laten aanbrengen in het voorstel. Het 
voorstel komt opnieuw op de agenda van het college. Het voorstel wordt daarom 
aangehouden. 
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 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

3.1.R 

 

 Bestuurlijke kaders opvang vluchtelingen Oekraïne in Zoeterwoude 

 (Z22-029154) 

Vaststellen algemene uitgangspunten opvang Oekraïense vluchtelingen: 

 

• De opvang blijft zo lang als noodzakelijk aanwezig, dit kan maanden of 

jaren zijn. Het verblijf is zoveel mogelijk gericht op zelfredzaamheid van 

de vluchtelingen; 

• Het aanbod aan hulp en ondersteuning moet bijdragen aan de 

zelfredzaamheid van de vluchtelingen; 

• Voor voorzieningen waarbij sprake is van een wachtlijst voor de 

reguliere gebruikers geldt dat er geen sprake is van een 

voorrangspositie voor de vluchtelingen. 

• In verband met privacy verblijft niet meer dan één huishouden in een 

kamer, tenzij de gemeente hierdoor zijn taakstelling niet haalt. 

Vaststellen specifieke uitgangspunten, regels en afspraken 

 

• De Oekraïense vluchteling wordt na aankomst op een opvanglocatie zo 

snel mogelijk ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. 
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• Een vluchteling uit Oekraïne ontvangt van de gemeente een financiële 

toelage in de vorm van leefgeld (component voedsel, kleding en andere 

persoonlijke uitgaven). Leefgeld wordt (met ingang van 01-06-2022) 

maandelijks uitgekeerd. 

• Het leefgeld wordt uitgekeerd zolang de vluchteling geen eigen 

inkomsten uit arbeid heeft. Indien de vluchteling betaald werk heeft, 

wordt het leefgeld met ingang van de eerste dag van de volgende 

kalendermaand beëindigd. 

• De wooncomponent van het leefgeld wordt niet verstrekt aan 

vluchtelingen in een particuliere opvang tenzij aantoonbaar sprake is 

van een bijdrage voor het verblijf. 

• De Oekraïense vluchteling kan gebruikmaken van de regelingen in het 

kader van het gemeentelijk minimabeleid. Dit betreft regelingen als 

Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld 

Ter informatie naar de raad 

 

  Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 juni 2022  

  

W.A.M. Zoetemelk                                                            F.Q.A van Trigt 

secretaris                                                                            burgemeester 

 

 


