
MEMO

Aan : Gemeenteraad
Van : College
Datum : Dinsdag 14 juni 2022
Betreft : Gevolgen aanpak vluchtelingencrisis op de gemeentelijke 

organisatie

Geachte raad,

Aanleiding
Op 1 maart 2022 heeft u het college opgeroepen om actief te zoeken naar mogelijkheden 
om vluchtelingen uit het oorlogsgeweld in Oekraïne op te vangen in Leusden. U heeft daarbij 
ook het college opgeroepen de regie te nemen in het contact met hulp- en 
vluchtelingenorganisaties en lokale organisaties en kerken die hierbij kunnen en willen 
helpen. 
Wij zijn direct na het uitbreken van de oorlog aan de slag gegaan. Op 1 maart 2022 stond 
onze crisisorganisatie. De eerste vluchtelingen hebben wij daags daarna al kunnen 
opvangen in de gemeente Leusden. In de afgelopen maanden hebben ca. 115 vluchtelingen 
onderdak gevonden in de gemeente Leusden bij particulieren of in de gemeentelijke opvang 
accommodaties. Vanaf 31 mei 2022 is de opvanglocatie op de Storkstraat in gebruik. Deze 
biedt plaats aan maximaal 240 vluchtelingen. De tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties in 
Leusden lopen af. De vluchtelingen die daar gehuisvest zijn gaan over naar de 
opvanglocatie op de Storkstraat. 

Het realiseren van opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne is een grote taak. De gemeente is 
verantwoordelijk voor deze opvang, het uitkeren van leefgeld, het bieden van een 
dagbesteding, onderwijs voor de kinderen, gezondheidszorg en het inschrijven in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Wij geven hier invulling aan samen met vele betrokken 
organisaties en vrijwilligers. De inzet en betrokkenheid vanuit de samenleving is 
hartverwarmend. Zonder hen hadden we de opvang niet op deze wijze kunnen realiseren. 

In de gemeentelijke crisisorganisatie werken we met een coördinerend crisisteam en 4 
werkgroepen. De impact op onze organisatie is (ondanks de inzet vanuit de samenleving) 
groot. Wij willen u door middel van deze memo inzicht geven in de gevolgen van de aanpak 
van de vluchtelingencrisis op onze organisatie. 

Inzet voor de aanpak van de vluchtelingencrisis
Om u een beeld te geven wie er in onze organisatie direct betrokken zijn bij de aanpak van 
de vluchtelingencrisis volgt hier een opsomming: vrijwel het gehele Sociaal Domein in de 
werkgroep voorzieningen (dagbesteding, zorg, onderwijs, leefgeld, vrijwilligers), financiën 
voor het regelen van het leefgeld en de administratie, VTH (vergunning, toezicht en 
handhaving) voor de inspecties van alle opvanglocaties, het WABO- loket en Ruimtelijke 
Ontwikkeling voor de vergunningen, communicatie en webteam om alle communicatie te 
verzorgen, burgerzaken voor de registratie in het BRP, KCC voor het beantwoorden van 
vragen, HRM voor de werving en selectie van personeel, Juristen voor contracten én de 
handjes in de werkgroepen, medewerkers van interne zaken voor de handjes in de 
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werkgroepen en de contacten met de VRU, BOA’s en adviseur veiligheid, strategisch 
adviseurs (aanpak en trekker realisatie opvanglocatie Storkstraat) en de directie als ambtelijk 
opdrachtgever, onderdeel van het coördinerend crisisteam en verantwoordelijk voor de 
voortgang. 

Gevolgen van de aanpak van de vluchtelingencrisis
De aanpak van de vluchtelingencrisis heeft prioriteit gekregen. In de ambtelijke organisatie 
moeten er keuzes worden gemaakt. Deze crisis kunnen we er niet zomaar bij doen. 
Gekeken is of we zaken kunnen uitstellen/ afstellen of dat inhuur nodig is. Ook zijn er 
afspraken gemaakt met medewerkers om overuren uit te betalen (in plaats van de overuren 
op te nemen). 

Uitstel
- Het beleidskader Sociaal Domein zal 3 maanden later ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de raad. 
- Na 2 jaar corona en daar direct achteraan de vluchtelingencrisis wordt het realiseren 

van de organisatieontwikkeling binnen de termijn van 3 jaar erg krap. We zien dat we 
voor het beschrijven van de processen, de dienstverleningsvisie en het strategisch 
personeelsplan langer de tijd nodig hebben. 

- Inwonergericht schrijven (schrijven op b1 niveau voor de hele organisatie) zal dit jaar 
niet worden geïmplementeerd. 

- Inzet op AVG/ privacy staat al langer hoog op ons lijstje. We komen er echter niet 
aan toe om hier voldoende op in te zetten. 

- Het integraal oppakken van de problematiek rondom het burgemeester 
Buiningsportpark

- Op dit moment wordt er niet gewerkt aan De Korf. Stel dat we iemand van buiten 
aantrekken om hiermee aan de slag te gaan, dan is bemensen van team lastig ivm 
extra werk voor vluchtelingen Oekraïne (JZ, Strategisch advies, RO, diverse 
disciplines beleid).

- Nieuwe wet- en regelgeving. We doen op dit moment het meest noodzakelijke als het 
gaat om nieuwe wet- en regelgeving. Daar waar uitstel/ langere doorlooptijd mogelijk 
is benutten we die ook. 

- Op diverse inhoudelijke beleidsterreinen vindt er vertraging plaats/ worden nieuwe 
dingen nu niet opgepakt. 

Afstel
- In het werk van de VTH inspecteurs is geprioriteerd waardoor een aantal 

werkzaamheden niet kon worden uitgevoerd. 

Inhuur
Om naast de vluchtelingencrisis onze dienstverlening en de werkzaamheden zoveel mogelijk 
door te laten gaan is inhuur nodig. Deze inhuur is een deel van de tijd die besteedt wordt 
aan de vluchtelingencrisis. De inhuur wordt inmiddels ingezet op: 

- Communicatie: 24 uur per week gedurende 7 maanden
- KCC/ webteam: 20 uur per week gedurende 5 maanden
- Burgerzaken: 32 uur per week gedurende 5 maanden
- Juristen: 36 uur per week gedurende 6 maanden
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- Adviseur veiligheid voor het actualiseren van het veiligheidsbeleid (100 uur)
- Participatie/ armoede: 24 uur per week gedurende 6 maanden
- Financiën: 16 uur per week gedurende 6 maanden
- HRM: 16 uur per week gedurende 3 maanden
- Uitbreiding van uren van 8 uur per week gedurende 4 maanden in het team interne 

zaken.

 Daarbij dient opgemerkt te worden dat we niet weten welke ontwikkelingen er volgen en wat 
daarvan de gevolgen zijn op onze organisatie. We gaan er vanuit dat als de opvanglocatie 
op de Storkstraat is ingeregeld en loopt (na de zomervakantie), we de crisisstructuur kunnen 
verlaten en over kunnen gaan naar de reguliere situatie. 
Voor de reguliere situatie wordt de bemensing voor de opvanglocatie op de Storkstraat 
geregeld. Voor een deel van de functies is de werving afgerond, voor het andere deel loopt 
dit nog. Verder wordt voor de duur van 1 a 2 jaar (afhankelijk van de duur van de 
vluchtelingencrisis) een coördinator vluchtelingen geworven. Deze nieuwe medewerker zal 
eerste aanspreekpunt zijn inzake vluchtelingenvraagstukken en – opvang voor het sociaal 
domein. 

Met de genoemde inhuur is een bedrag van € 425.000 gemoeid voor 2022 en € 90.000 Voor 
2023. Het totale financiële plaatje inzake de vluchtelingencrisis is nog onzeker. Het Rijk geeft 
weliswaar aan dat ook de uitvoeringkosten van het ambtelijk apparaat onder de vergoeding 
vallen maar op dit moment kan nog niet gezegd worden of deze financiële middelen 
voldoende zijn voor de in dit overzicht aangegeven kosten van inhuur/ uitbetalen extra uren/ 
overuren. In de najaarsnota zal inzicht worden gegeven in de stand van zaken van het 
financiële plaatje van de vluchtelingencrisis en de eventueel extra benodigde middelen om 
de inhuur te dekken.  


