
 

  

 

Geachte raadsleden,  

 
Op 7 maart 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via de 
voorzitters van de veiligheidsregio´s de gemeenten te verzoeken opvang op te zetten en te beheren voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Op 8 maart heeft het Kabinet uitgesproken de verwachte grote 
vluchtelingenstroom uit Oekraïne als crisis te behandelen. Om in de regio binnen 2 weken na 7 maart 
1.000 opvangplekken te realiseren was snel handelen noodzakelijk. Op 18 maart jl. heeft u een 
raadsinformatiebrief ontvangen over de brandzaak met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne.  
 
De eerste vluchtelingen uit Oekraïne zijn op 13 maart opgevangen in sporthal De Wissel. Om de sporthal 
gereed te krijgen als noodopvanglocatie is veel werk verzet in zeer korte tijd.  
 
Met ingang van 17 maart worden vluchtelingen uit Oekraïne ook opgevangen in de noodopvanglocatie 
aan de Havenstraat. Dit is een particulier initiatief vanuit het interdiakonaal beraad. Zij proberen zoveel 
als mogelijk zelfredzaam te zijn. De financiële bijdrage vanuit de gemeente is derhalve afhankelijk van 
wat er op vrijwillige basis en maatschappelijk initiatief allemaal al financieel georganiseerd kan worden. 
We hebben aangegeven garant te staan voor de overige kosten. Hierover zijn we met de stichting in 
gesprek en wordt er een begroting afgestemd. 
 
Door middel van deze brief informeren wij u over de kosten die zijn uitgegeven tot 12 mei 2022. Tot 12 
mei 2022 is er in totaal € 344.000,- uitgegeven aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze 
kosten hebben onder andere betrekking op: 

a. Beveiliging / toezicht / locatiemanager: voor het dagelijks toezicht en beveiliging op de 

opvanglocaties is specifiek personeel ingehuurd. Het toezicht is zowel gericht op het reguleren van 

de toegang tot de locaties, als het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de locaties. 

b. Facilitaire ondersteuning: dit betreft zaken zoals schoonmaakkosten, kantoorkosten (papier, 

printers, camera) en gebruiksvoorwerpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de gemeenteraad 
p/a griffie   
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c. Inrichting: de grootste kostenpost met betrekking tot de inrichting zijn tot op heden de aanschaf van 

100 bedden voor de opvanglocatie De Wissel. Ook zijn stoelen en tafels gehuurd, is een 

(gehuurde) koffieautomaat geplaatst en zijn toiletgroepen, een douche- en ontvangstruimte 

gecreëerd.  

d. Leefgeld: voor het uitkeren van het leefgeld is een samenwerking aangegaan met de BNG voor het 

aanschaffen van prepaid pinpassen om daar het leefgeld op te kunnen storten. Het leefgeld wordt 

ook uitgekeerd. 

 
Dekking van de kosten 
Uitgangspunt van het kabinet is dat de kosten die door gemeenten worden gemaakt vergoed worden. Er 
ligt een bestuurlijke afspraak dat gemeenten de reële kosten vergoed krijgen en dat gemeenten er 
financieel niet slechter voor mogen komen te staan. Vertrekpunt van de financiering is: normkosten waar 
mogelijk, feitelijke kosten waar nodig. De kosten zullen vergoed worden via een specifieke uitkering 
(SPUK-regeling) en de verantwoording vindt plaats op basis van de SISA systematiek. 
  
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke 

 
 
 
 
 
mw. A. Attema 

 
 
 
 

 
 
 
 


