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1. Kennisnemen van 
De raadsmededeling over de opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

2. Inleiding 

Hierbij informeren we u middels deze raadsmededeling over de ontwikkelingen met betrekking tot  

nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

3. Kernboodschap 
In lijn met een motie van de gemeenteraad1 en het manifest waarin de raad en het college van 
Gooise Meren zich gezamenlijk uitspreken voor brede steun aan de bevolking van Oekraïne en de 
mensen die genoodzaakt zijn hun land te ontvluchten, zijn we hard bezig geweest om goede 
opvangplekken te realiseren.   
 
Huidige situatie 
Dit harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen waardoor we nu een behoorlijke bijdrage leveren 
aan de regionale opgave. Dat doen we op dit moment met de volgende opvanglocaties:  
- IJsselmeerweg 3 (voormalig NH Hotel Naarden), opvangcapaciteit van 240 mensen, waarvan 

206 plaatsen bezet; 
- Palmkazerne (Crailo), opvangcapaciteit van 120 mensen, waarvan 79 plaatsen bezet; 
- Gooimeer 5, opvangcapaciteit van 40 mensen, waarvan 37 plaatsen bezet; 
- Zusterhof Naarderheem, opvangcapaciteit van 27 mensen, waarvan 27 plaatsen bezet.  

 
Eerder hebben we u geïnformeerd over de intentie om ook in de Mariënburg opvang te realiseren. 
Tijdens het traject om deze opvang te realiseren werd duidelijk dat er een aantal factoren de 
locatie een stuk minder geschikt maakt dan in eerste instantie verwacht. Belangrijkste factoren 
waren de brandveiligheid, ombouwkosten in verband met de sanitaire voorzieningen, en de 
combinatie met bestaande bewoners. Om die reden zijn we met Slokker vastgoed 
overeengekomen om geen opvang op deze locatie te realiseren.  

 
Toekomstige ontwikkelingen 
Op dit moment hebben we dus een opvangcapaciteit van 427 mensen, waarvan 349 plaatsen zijn 
bezet2. Een deel van die capaciteit ligt in de 120 bedden op de locatie Palmkazerne. De bezetting 
op deze locatie loopt nog steeds verder op. Voor deze locatie geldt dat er een einddatum van 1 
januari is vastgelegd in het contract met de GEM Crailo om daarmee vanaf die datum de 
langverwachte ontwikkeling van het terrein mogelijk te maken. Dit betekent wel dat er voor de 
vluchtelingen die op het terrein van de Palmkazerne zijn ondergebracht een vervangende 
opvanglocatie nodig is.  
 
Die zoektocht naar een vervangende locatie zijn we een paar maanden geleden gestart en hieruit 
zijn twee locaties gekomen die gezamenlijk een opvangcapaciteit van 122 mensen betekent. Deze 
locaties zijn:  

                                                                        
1 M22-12 Motie PvdA. Opvang, hulp en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen in Gooise Meren  
2 Aantallen op 7 september 2022. De bezetting neemt langzaam toe en fluctueert.  
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Appartementencomplex IJsselmeerweg 3 
De locatie IJsselmeerweg 3a betreft een appartementencomplex op hetzelfde terrein als waar het 
voormalige NH hotel staat, waar we momenteel ook Oekraïners opvangen. Het betreft een 
gebouw met 21 appartementen, die normaal voor korte termijn verhuur zijn bedoeld, waar we 
eerder geen overeenstemming met de eigenaren over konden krijgen. Door nu ook het 
appartementencomplex te gaan gebruiken is het mogelijk om het gehele terrein te zien als 
opvangplek. Dit heeft als voordeel dat het makkelijker is om aanvullende diensten, zoals 
begeleiding, activiteiten, beveiliging, en leerlingenvervoer te organiseren voor deze locatie. Op 
deze locatie verwachten we 92 opvangplekken te creëren.  
 
Marktstraat 66 in Naarden Vesting 
De locatie Marktstraat 66 ligt middenin Naarden Vesting, tegenover het Arsenaal. Het betreft een 
pand waar op de begane grond hiervoor het restaurant ‘Fine’ zat, maar dat sinds de coronacrisis 
leegstaat, en waarop de eerste verdieping al een aantal kleine appartementen zijn. Met het 
ombouwen van de beneden verdieping en wat aanpassingen op de eerste verdieping is het 
mogelijk om in totaal 8 appartementjes te realiseren. In totaal verwachten we op deze locatie 30 
opvangplekken te creëren. Voor deze locatie geldt dat we er vooral vluchtelingen onder willen 
brengen die zelfstandig kunnen wonen en weinig begeleiding nodig hebben. 
  

4. Consequenties 

Met de realisatie van de twee nieuwe locaties zal de opvang van de vluchtelingen in onze 

gemeente kunnen worden gewaarborgd. Mensen die hier op de Palmkazerne zijn ondergebracht 

en daarmee gehecht zijn aan onze gemeente en regio kunnen ook in de nabije toekomst hier in 

veiligheid leven.  

 

5. Communicatie en participatie 

Omwonenden van de nieuwe locaties zullen direct per brief worden geïnformeerd over de plannen 

van de gemeente om opvang in hun buurt te organiseren. Nadat de buurt is geïnformeerd over de 

opvanglocaties zal de pers middels een persbericht op de hoogte worden gesteld. Communicatie 

over opvanglocaties zal alleen vanuit de gemeente worden gedaan.  

 

6. Vervolg 

n.v.t. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
drs. E.M. Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde, 
Burgemeester 

 


