
Het college wil u frequent informeren over de voortgang van deze regionale bestuurlijke opdracht 
en de bijdrage die Dordrecht hierin vervult.

Introductie
De Russische agressie in Oekraïne zorgt voor menselijk lijden op een schaal die ook Nederland voor
grote uitdagingen stelt. Hoe groot is onzeker, want dat is afhankelijk van het verloop en de duur 
van de oorlog, de schade die wordt aangericht en andere onvoorziene ontwikkelingen. Het is 
voorstelbaar dat Oekraïense vluchtelingen langere tijd deel uitmaken van onze samenleving. Door 
enorme inzet van een grote groep toegewijde mensen in veiligheidsregio's en gemeenten zijn op 
dit moment in Nederland (stand 6 april 2022) 33.796 opvangplekken voor vluchtelingen uit 
Oekraïne gerealiseerd, waarvan er nu 24.020 worden bezet. Daarnaast stellen duizenden 
particulieren hun huis ter beschikking voor vluchtelingen.

Stand van zaken opvang in Dordrecht
Hotelboot
Op de hotelboot verblijven 63 bewoners. Zondag 10 april 2022 komen er 13 bewoners bij. Er is 
plaats voor 180 bewoners van 12 jaar of ouder. Het management wordt door professionals 
verzorgd. Daarnaast worden vrijwilligers ingeschakeld om hen te ondersteunen. Vrijwilligers gaan 
bijvoorbeeld met bewoners de wal op om Dordrecht te verkennen en maken stadswandelingen. Op 
31 maart jl. hebben de bewoners van de hotelboot de gelegenheid gehad zich in te schrijven in de 
basisregistratie personen (BRP). 

CrownPoint
In CrownPoint worden op dit moment 69 volwassenen en 45 kinderen opgevangen. Een groep van 
17 doven en slechthorenden maakt hiervan onderdeel uit. Ook hier wordt het management door 
professionals geleverd en zijn er vele vrijwilligers die ondersteunen. Naast dat er vluchtelingen 
worden opgevangen, is de verbouwing van CrownPoint in volle gang. Op 15 april 2022 worden er 
400 opvangplekken opgeleverd. Onderdeel daarvan is ook een verdieping voor mindervaliden. 
Daarnaast zijn er een beperkt aantal plaatsen voor mensen die in quarantaine moeten verblijven 
(22 plaatsen). De planning is dat er in fase 3 (26 april 2022) ongeveer 150 opvangplekken worden 
opgeleverd. In totaal kunnen er in CrownPoint 670 mensen worden opgevangen en 22 mensen in 
quarantaine worden geplaatst. 

Daarnaast zal er vanaf mei in een bijgebouw van CrownPoint ook ruimte zijn voor de opvang van 
100-150 mensen voor de crisisnoodopvang. Hier wordt alleen bed, brood, bad en wifi verzorgd. Het
is de bedoeling dat mensen hier maximaal enkele dagen worden opgevangen en dat ze zo snel 
mogelijk naar een locatie gaan waar ze langer kunnen worden opgevangen. 

Particuliere opvang
Naast mensen die in de hotelboot of CrownPoint worden opgevangen zijn er ook mensen die door 
particulieren worden opgevangen. Als de mensen in de BRP worden ingeschreven, dan heeft de 
gemeente daar zicht op. Op dit moment zijn er geen concrete aantallen vluchtelingen te noemen 
die bij particulieren in Dordrecht worden opgevangen. Er zijn wel acties ingezet om daar zicht op te
krijgen. 

Onderwijs
Op maandag 4 april 2022 is gestart met het onderwijs aan kinderen uit Oekraïne. In de 
Wereldwaag aan de Wijnstraat wordt op dit moment aan in totaal 86 leerlingen in de 
leeftijdscategorie 12-18 jaar lesgegeven. Er werken op deze locatie momenteel 8 Oekraïense 
docenten. Een deel van deze leerlingen komt vanuit de regiogemeenten. 

In de leeftijdscategorie 6-12 jaar staan 12 leerlingen ingeschreven op ISK de Mondriaan. De 
kinderen in de leeftijdscategorie 0-6 jaar worden in de eerste weken opgevangen in CrownPoint. 
Daarna stromen ze door naar regulier aanbod in de stad, op de doelgroep 0-2 jaar na; zij blijven 
opgevangen worden in CrownPoint. 

Uitbetaling leefgeld
De mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht
op een maandelijkse toelage. Dit is gebaseerd op een landelijke regeling, waarin is aangegeven 
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welk bedrag maandelijks betaald wordt voor levensmiddelen, kleding en andere persoonlijke 
uitgaven. Het bedrag voor voedsel bedraagt € 205,– per persoon per maand. De hoogte van het 
bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven is: € 55,– per persoon per maand. De hoogte 
van de wooncomponent voor een volwassene inwonend bij een particulier gastgezin bedraagt 
€ 215,– per maand en voor een minderjarige € 55,– per maand. Afhankelijk van de mogelijkheden 
in de gemeentelijke opvangvoorziening kan het leefgeld (gedeeltelijk) ook in natura, zoals voeding,
worden uitgekeerd. Zo kan in sommige gemeentelijke opvanglocaties niet zelfstandig worden 
gekookt; in die gevallen wordt dan voorzien in maaltijdverstrekking (en ontvangt men niet apart 
nog de voedselcomponent uit het leefgeld).

Een team van de sociale dienst gaat naar de opvanglocaties om mensen te ondersteunen met het 
aanvragen van de leefgeldregeling. Dit mobiele team is op de verschillende opvanglocaties in de 
Drechtsteden aanwezig. Met de zeven gemeenten worden afspraken gemaakt over de tijdstippen 
en locaties. De eerste vluchtelingen in de regio hebben inmiddels uitbetaald gekregen. Daarbij 
wordt voorrang verleend aan vluchtelingen die bij particulieren worden opgevangen. 

Betaald werk
Met ingang van 1 april 2022 mogen vluchtelingen uit Oekraïne - onder voorwaarden - betaald werk
verrichten mits ze een goede registratie hebben. Door Kickstart Drechtsteden wordt de intake van 
deze mensen gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond en het profiel van de mensen. 
Het landelijk beeld is dat er relatief veel goed opgeleide Oekraïners in Nederland zijn aangekomen. 
Doel is om deze mensen, eventueel met aanvullende opleiding, zoveel mogelijk te matchen op 
(schaarse) functies die passend zijn bij hun opleiding en werkervaring. Zodra de Oekraïners een 
betaalde baan hebben, stopt het leefgeld.

Inzet vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is groot. Ze ondersteunen bij het inrichten van CrownPoint, ze zamelen 
kleding in voor de vluchtelingen en ze worden ingezet bij het begeleiden van vluchtelingen. Er zijn 
ook tolken/vertalers die waar nodig worden ingezet. Via Dordt voor Oekraïne wordt de inzet van de
vrijwilligers gecoördineerd. De website www.dordtvooroekraine.nl gaat komende week live. 

Financiële afspraken met de gemeenten
Gemeenten en veiligheidsregio's ontvangen reële compensatie (normbedrag: € 700,- per week per 
gerealiseerde opvangplek, vooralsnog voor 3-6 maanden) voor het huisvesten van vluchtelingen. 
Dit normbedrag geldt niet voor de particuliere opvang. Dit wordt nog nader uitgewerkt. 
Uitgangspunt is dat gemeenten en veiligheidsregio's als gevolg van de opvang van vluchtelingen er
niet slechter voor komen te staan. Gemeenten kunnen voor huisvesting een contract aangaan met 
een locatie voor een termijn van maximaal 12 maanden. 

Geen nadelen voor particulieren in de sfeer van toelagen
Wanneer vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven op hetzelfde adres als het gasthuishouden, 
kunnen zij in een aantal gevallen toeslagpartner van het gasthuishouden worden. Ook worden zij 
mogelijk als medebewoner gerekend voor de huurtoeslag. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat 
een gasthuishouden dat vluchtelingen uit Oekraïne in huis neemt, daardoor minder toeslagen 
ontvangt. Er wordt gewerkt aan een oplossing om dit te voorkomen. De uitwerking van deze 
plannen wordt aan de Tweede Kamer voorgelegd. 

(Middel)lange termijn scenario's
De brede impact van de Oekraïnecrisis is onder te verdelen in drie hoofdthema's. Ten eerste is er 
het vraagstuk van opvang van vluchtelingen, met onder meer de hieraan verbonden opgaven van 
huisvesting, onderwijs en zorgvoorzieningen. Ten tweede is er de extra stijging van energietarieven
voor huishoudens, waarbij in financiële zin kwetsbare huishoudens de meeste impact ervaren 
(energiearmoede). Tot slot hebben stijgende brandstof- en materiaalkosten hun impact op de 
brede economische ontwikkeling én op de woningbouwagenda van stad en regio. Voor deze drie 
thema's worden impactanalyses verricht en zal - waar nodig via scenario-ontwikkeling - op tijd 
worden geanticipeerd op ontwikkelingen.
Overigens worden ook de scenario's voor de organieke belasting en de gevolgen hiervan voor de 
stad Dordrecht uitgewerkt.
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Frequentie RIB stand van zaken opvang Oekraïners
Elke maand wordt, gelijktijdig met het verantwoordingsdocument van de Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid, een raadsinformatiebrief opgesteld waarin de actuele stand van zaken met u 
wordt gedeeld. 

Bijlagen
Bijgaand de ledenbrief van de VNG d.d. 1 april 2022 over de ontwikkelingen in Oekraïne en via de 
link https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/nieuwsbrief/verantwoording-oekraine/ de
eerste voortgangsrapportage van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Pagina 3/3

https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/nieuwsbrief/verantwoording-oekraine/

