Het college wil u frequent informeren over de voortgang van deze regionale bestuurlijke opdracht
en de bijdrage die Dordrecht hierin vervult.
Introductie
Er is al bijna drie maanden sprake van Russische agressie in Oekraïne. En hoewel de focus van deze
agressie is verlegd naar het oostelijke deel van Oekraïne, is er nog steeds sprake van menselijk
lijden op een enorme schaal. Inmiddels is er sprake van ongeveer acht miljoen ontheemden. En een
deel van deze mensen komt ook in Nederland terecht.
Door enorme inzet van een grote groep toegewijde mensen in de veiligheidsregio's en de
gemeenten zijn op dit moment in Nederland (stand 9 mei 2022) 45.251 gemeentelijke
opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd, waarvan er nu 35.216 worden bezet.
Daarnaast stellen duizenden particulieren hun huis ter beschikking voor vluchtelingen. Er zijn
53.400 Oekraïners in de BRP geregistreerd.
Stand van zaken opvang in Dordrecht
Hotelboot
Er verblijven op dit moment 149 vluchtelingen op de hotelboot. Daarmee is de capaciteit voor ruim
80% gevuld. De verwachting is dat binnen een aantal weken de volledige capaciteit van de
hotelboot zal zijn benut. Er is nieuw locatiemanagement aangesteld voor de hotelboot. De opvang
verloopt goed.
CrownPoint
In CrownPoint zijn inmiddels de gebouwen A, B en C (vrijwel) volledig opgeleverd. Daarmee is er
een totale capaciteit beschikbaar van 735 plekken. Met het opleveren van deze plekken zorgt
Dordrecht ervoor dat de regio Zuid-Holland Zuid kan voldoen aan de uitvraag van 2.000 plekken
per 23 mei 2022. De komende weken worden de keukenfaciliteiten van CrownPoint opgeleverd en
daarmee zijn de bouwkundige activiteiten afgerond. Tot die tijd wordt met catering gewerkt.
Afgelopen week is ook de crisisnoodopvang in CrownPoint (gebouw D) opgeleverd en zijn
100 crisisopvangplekken gerealiseerd. Op deze locatie worden mensen alleen voorzien van bed,
bad, brood en wifi.
De bezetting in CrownPoint stijgt nu hard. Op peildatum 13 mei 2022 worden er 407 vluchtelingen
opgevangen in de gebouwen A, B en C. Daarnaast worden er 90 vluchtelingen opgevangen in de
crisisnoodopvang. In de crisisnoodopvang verblijven vluchtelingen maar een korte tijd omdat ze
snel uitstromen naar de noodopvang. Daardoor fluctueert het aantal mensen dat wordt
opgevangen in de crisisnoodopvang sterk.
Particuliere opvang
Naast Oekraïners die in de hotelboot of CrownPoint worden opgevangen zijn er ook Oekraïners die
door particulieren worden opgevangen. Per 5 mei 2022 stonden er 106 mensen ingeschreven in de
BRP die bij particulieren verblijven. Zij wonen in 50 verschillende gasthuishoudens in Dordrecht. De
oudste vluchteling bij particulieren is 84 jaar en de jongste is 4 maanden. In totaal worden op dit
moment 32 jongeren tot 18 jaar opgevangen bij particulieren.
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 ongeveer 135-140 leerlingen in de leeftijdscategorie
12-18 jaar lesgegeven. De maximumcapaciteit van deze locatie komt daarmee wel in zicht. Een
deel van deze leerlingen komt vanuit de regiogemeenten. In de leeftijdscategorie 6-12 jaar staan
38 leerlingen ingeschreven op ISK de Mondriaan. Op de Wereldwijzer start in de week van 16 mei
2022 een kleutergroep met 10 kinderen. Uitbreiding is mogelijk in die groep.
Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)
De inschrijving in de BRP verloopt inmiddels voorspoedig. Er is wekelijks in CrownPoint gelegenheid
tot inschrijven (ook voor de bewoners van de hotelboot). Daarnaast worden er regelmatig vrije
inschrijfmomenten georganiseerd in het stadskantoor voor vluchtelingen die bij particulieren
worden opgevangen. De communicatie daarover met de gasthuishoudens verloopt goed. Er zijn ook
vluchtelingen die niet beschikken over geldige documenten. Voor hen wordt bezoek aan de
ambassade in Den Haag georganiseerd zodat zij daarmee beschikken over geldige documenten op
basis waarvan de inschrijving gerealiseerd kan worden.

Uitbetaling leefgeld
De uitbetaling van het leefgeld is voortvarend opgepakt. Oekraïners die staan ingeschreven in de
BRP kunnen een bankrekening aanvragen en vervolgens ook leefgeld. De Sociale Dienst
Drechtsteden verzorgt de uitbetaling van het leefgeld. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van
de wijze waarop de vluchtelingen worden opgevangen: moeten ze zelf voor hun maaltijden zorgen
of krijgen ze catering; dragen ze zelf bij in de woonlasten (bij particulieren) of worden ze in een
gemeentelijke opvang 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 op de locatie CrownPoint. Er liggen intekenlijsten bij de locatiemanagers van
de hotelboot en CrownPoint en als er voldoende inschrijvingen zijn dan volgt er een dagdeel met
intakes. Inmiddels hebben al diverse vluchtelingen betaald werk gevonden.
Inzet vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is nog steeds groot. Daar zijn we enorm trots op. Zij hebben veel
inspanningen verricht bij het inrichten van CrownPoint en er zijn vrijwilligers die ondersteunen bij
activiteiten bij in CrownPoint en op de hotelboot. De website www.dordtvooroekraine.nl is inmiddels
in de lucht. Veel inzet wordt gevraagd van de tolken/vertalers.
Van 50.000 naar 75.000 gemeentelijke opvangplekken
Eerder was door de staatssecretaris gemeld dat van veiligheidsregio’s (en de daarin gelegen
gemeenten) werd verwacht 50.000 opvangplekken te realiseren. Inmiddels is gebleken dat er meer
plaatsen benodigd zijn. In de regio Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat er, naast de reeds
afgesproken 2.000 plekken, wordt ingezet op additioneel 500 plekken. Gelet op het feit dat
Dordrecht al ruim 900 plekken beschikbaar heeft gesteld (naast 100 plaatsen in de
crisisnoodopvang) zullen deze extra plekken niet in Dordrecht komen. De extra plekken moeten
uiterlijk 23 juni 2022 gerealiseerd zijn.
Van crisis- naar projectorganisatie
Het regionaal beleidsteam (RBT) heeft besloten met ingang van 3 mei 2022 uit GRIP 2 te gaan. Dat
betekent dat de hele acute fase van de crisis voorbij is. Dat vraagt ook een andere manier van
organiseren. Het RBT heeft besloten de huidige projectstructuur van bevolkingszorg (regionaal) te
continueren. Daarnaast wordt een gemeentelijke voorbereidingsgroep aan deze projectstructuur
gekoppeld waarmee een centraal informatiepunt ontstaat waar vraagstukken op de goede plek
kunnen worden uitgezet. Hiermee is de regionale afstemming gewaarborgd op ambtelijk niveau.
Afgesproken is vraagstukken zoveel mogelijk in de reguliere lijn te beleggen. Er wordt een
bestuurlijk overleg Oekraïne ingesteld op het niveau van Zuid-Holland Zuid dat zich richt op:
a. afstemming over de opdracht van het Rijk d.d. 8 maart 2022 en aanvullende opdrachten;
b. klankbord voor de voorzitter en afstemming van zaken betreffende Oekraïne in het
Veiligheidsberaad.
Inzet gemeentelijk personeel
Inmiddels al ruim tien weken vraagt het realiseren van de opvanglocaties en de daadwerkelijke
opvang van de Oekraïners veel inzet van het gemeentelijk personeel. Daardoor liggen de eigen
werkzaamheden (gedeeltelijk) stil. Personeel wordt vanuit alle geledingen van de organisatie
ingezet: onder andere sociaal domein, vastgoed, juridische zaken, communicatie, HR, veiligheid,
buitendienst, wijken en projectmanagement. Momenteel wordt in beeld gebracht welke
consequenties deze inzet heeft voor het reguliere werk en of er keuzes gemaakt moeten of moeten
herprioriteren.
Bijlagen
De maandelijkse voortgangsrapportage van de VRZHZ is inmiddels ontvangen. Via bijgevoegde link
is deze in te zien:
https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/nieuwsbrief/verantwoording-oekraine/
Bijgevoegd treft u ook de ledenbrief van de VNG van 26 april 2022 aan.

