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

 
Introductie 
Er is inmiddels bijna 6 maanden sprake van Russische agressie in Oekraïne. Er zijn meer dan 10 
miljoen ontheemden en een deel van deze mensen komt ook in Nederland terecht. Inmiddels 
(cijfers van begin augustus) zijn ruim 72.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland. In de 
gemeentelijke noodopvangen zijn hiervoor ruim 59.000 bedden beschikbaar. De bezettingsgraad is 
gestegen naar 94 %. Daarnaast stellen duizenden particulieren hun huis ter beschikking aan 
vluchtelingen uit Oekraïne.  

 
Stand van zaken opvang in Dordrecht 
Er verblijven een ongeveer 850 mensen in de gemeentelijke noodopvang in Dordrecht, verdeeld 
over de locaties CrownPoint (gebouw A, B en C) en de hotelboot. Daarmee zijn die locaties 
(nagenoeg) vol. Daarnaast heeft Dordrecht in gebouw D van CrownPoint een crisisnoodopvang 
waar maximaal 100 mensen kunnen verblijven.  

Hotelboot 
De beschikbare kamers op de hotelboot zijn volledig bezet. Voor de bewoners van de hotelboot 
geldt dat zij niet zelf kunnen koken, voor hen wordt de catering verzorgd.  

CrownPoint 
De gebouwen A, B en C zitten vol. De keukens zijn inmiddels opgeleverd en dat betekent dat de 
bewoners zelf voor hun eten kunnen zorgen. Daarmee zijn de afspraken met betrekking tot 
catering komen te vervallen. Het leefgeld, voor mensen die zelf voor hun eten zorgen, is verhoogd 
conform de regeling. In gebouw B wordt de komende periode (voor het najaar) nog een 
recreatieruimte ingericht, waar de vluchtelingen kunnen verblijven. De inrichting wordt verzorgd 
door de vrijwilligers van 'Dordt voor Oekraïne' die hiervoor een inrichtingsplan gemaakt hebben en 
gratis de gehele inrichting en inventaris verzorgen!  

In gebouw D is de crisisnoodopvang gevestigd. De bezetting op die locatie is wisselend omdat het 
de bedoeling is dat mensen uitstromen naar noodopvang. Gemiddeld genomen is de 
crisisnoodopvang voor 75% bezet.  

Particuliere opvang 
Er worden bij particulieren 158 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Refugee Home is inmiddels 
actief in Dordrecht. Deze organisatie koppelt gastgezinnen en vluchtelingen aan elkaar. 

 
Betaald werk 
We zien dat veel vluchtelingen zich, via Kickstart, melden voor betaald werk. Het begeleiden van 
mensen naar werk verloopt voorspoeding. Kickstart verzorgt de intake en kijkt vervolgens naar de 
mogelijkheden mensen concreet bij werkgevers te plaatsen.  Een aantal weken geleden is er een 
banenmarkt georganiseerd. Daar waren 140 vluchtelingen aanwezig. Een groot deel van deze 
groep heeft op de banenmarkt ook daadwerkelijk een baan aangeboden gekregen.  

Daarnaast zien we dat een aantal vluchtelingen slachtoffer is van arbeidsuitbuiting. We hebben 
daar, in overleg met vakbonden, actie op genomen door mensen nog beter te informeren over hun 
rechten en mogelijkheden.  

Nieuwe regeling verblijfsstickers 
Vluchtelingen uit Oekraïne mogen op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de 
Europese unie (2001/55 EG) werken. Echter de oorspronkelijke regeling daarvoor liep op 1 
september af. Om die reden heeft het Rijk een nieuwe regeling bedacht. Rechthebbenden van de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgen een bewijs dat zij in Nederland mogen wonen en 
werken. Dit bewijs is een sticker in het paspoort of op een los papier. Via groepsaanmeldingen 
kunnen mensen daarvoor aangemeld worden. Gelet echter op de druk bij de IND lukt het niet om 
iedereen voor 1 september van een dergelijk bewijs te voorzien. Daarom is de oorspronkelijke 
regeling met 2 maanden verlengd tot en met 31 oktober en mogen vluchtelingen uit Oekraïne tot 
die tijd, zonder sticker, werken in Nederland.  



De komende weken zal onze inzet erop gericht zijn om ca. 950 mensen vanuit Dordrecht bij de IND 
aan te melden om deze bewijzen te verkrijgen. Met deze bewijzen kunnen vluchtelingen uit 
Oekraïne, die voor korte tijd naar een ander land of naar Oekraïne reizen, bewijzen dat ze in 
Nederland onderdak (en werk) hebben en dus terug kunnen keren naar Nederland.   

Derdelanders 
De samenstelling van de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne is in de afgelopen periode 
veranderd. Er komen meer zogenaamde derdelanders. Mensen die niet oorspronkelijk uit Oekraïne 
afkomstig zijn, maar daar te tijde van de oorlog wel aanwezig waren bijvoorbeeld om te studeren. 
Onder de groep derdelanders bevinden zich ook mensen die mogelijk misbruik maken van de 
regelingen; mensen die claimen uit Oekraïne te komen zonder dat dit onomstotelijk vaststaat.  Dat 
heeft ertoe geleid dat het Rijk besloten heeft de regels voor derdelanders met ingang van 19 juli 
jongstleden strenger te maken zodat mensen niet meer in een gemeentelijke noodopvang terecht 
komen zonder daar recht op te hebben. Vooruitlopend op de landelijke regeling, heeft de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid besloten om het deurbeleid al een week eerder te wijzigen.  
Deze mensen kunnen de normale asielprocedure doorlopen of hulp krijgen van de Dienst Terugkeer 
en Vertrek om terug te keren naar het land van herkomst. 

Onderwijs 
Het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne verloopt heel goed. De leerlingen in de leeftijd van 12-18 
jaar werden de afgelopen periode opgevangen in De Wereldwaag aan de Wijnstraat. Na de 
zomervakantie is de ISK gevestigd aan de Wielingenstraat. Er zijn voor deze leerlingen ook 
docenten beschikbaar uit Oekraïne.  

Kinderen in de basisschoolleeftijd worden op een aantal verschillende scholen in de stad 
opgevangen. Ook dit onderwijs verloopt goed.  

Inzet vrijwilligers 
De inzet van vrijwilligers blijft onverminderd hoog. Dat zit in (individuele) begeleiding van 
Oekraïners die wonen in CrownPoint en op de hotelboot, het verzorgen van diensten als 
tolk/vertaler, maar ook in het inrichten van een verdieping in CrownPoint als recreatieruimte. We 
zijn daarom heel blij met deze onverminderde inzet.  

Veiligheidsoverleggen 
Op elke opvanglocatie vindt een tweewekelijk veiligheidsoverleg plaats waar, naast de beveiliging 
van de locatie, de locatiemanager en de gemeente,  ook politie en handhaving aan deel nemen. In 
dit overleg worden eventuele klachten / ergernissen van de omgeving en de veiligheidssituatie op 
de locatie besproken en opgepakt.  

Opvang voor de lange(re) termijn 
De verwachting is dat we nog langere tijd met de opvang van Oekraïners in Dordrecht te maken 
zullen hebben. Daarom werken we aan een middellange- en lange termijn scenario voor de opvang 
van deze vluchtelingen. In de volgende raadsinformatiebrief komen we hier op terug.   

Opvang Asielzoekers 
Eind juni hebben alle veiligheidsregio's in Nederland de opdracht gekregen om voor de periode van 
1 juli tot 1 oktober voor 225 asielzoekers, waar in Ter Apel geen ruimte voor is, crisisnoodopvang 
te organiseren. In deze regio gaat het om 2 locaties: Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht. Voor de 
opvang van de asielzoekers in Dordrecht hebben we het pand Marconiweg, dat tot dit voorjaar in 
gebruik was als nachtverblijf voor dak- en thuislozen, geschikt gemaakt voor de opvang van 
170 asielzoekers. Vanaf woensdag 20 juli worden er asielzoekers opgevangen op de locatie 
Marconiweg. 


