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Onderwerp: stand van zaken opvang Oekraïners
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
stand van zaken opvang Oekraïners.
Inleiding
Bij RIN d.d. 15 maart 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over de voorbereidingen die
werden getroffen voor de opvang van Oekraïners. In deze RIN willen wij u nader informeren
over de actuele stand van zaken.
Kernboodschap
Er zijn momenteel binnen de gemeente de volgende aantallen gehuisvest:
• pastorie Milheeze: 9 personen
• pastorie Elsendorp: 14 personen
• woningen Dros. de la Courtstraat Gemert: 21 personen
• opvang bij particulieren: 47 personen
• totaal: 91 personen
Vervolgstappen
Naast de huisvesting moeten er vele zaken geregeld worden. Genoemd kunnen o.a. worden:
inschrijving in de Basis Registratie Personen, uitbetaling leefgeld en wooncomponent,
onderwijs, verzekeringen, toegang tot de (huisartsen)zorg, psychosociale problematiek en
dagbesteding. Voor zover wij dat op dit moment kunnen beoordelen verloopt dat in GemertBakel redelijk soepel. Wij willen dan ook graag onze grote dank uitspreken aan alle
organisaties, particulieren én vrijwilligers die momenteel betrokken zijn bij de huisvesting en
begeleiding van de Oekraïners. Het is hartverwarmend om dit te ervaren.
Actuele informatie met betrekking tot dit onderwerp kunt u vinden op de gemeentelijke website
onder “situatie Oekraïne”.
Inmiddels oriënteren wij ons, in goed overleg met Goed Wonen, op uitbreiding van de
opvangmogelijkheden voor de nabije toekomst mocht er in dit kader een beroep worden
gedaan op onze gemeente. Zodra hierin meer concrete stappen worden gezet zullen wij u
hierover informeren.
Financiën
Het kabinet heeft inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer het normbedrag voor de
gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners gecommuniceerd. Gemeenten ontvangen een
normbedrag van € 700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de kosten
die samenhangen met het exploiteren van de opvangplek en verstrekkingen (o.a. leefgeld).
Uitgangspunt van de afspraken tussen het Rijk en de VNG is dat dit normbedrag
kostendekkend is. Er zal worden gemonitord of het normbedrag ook alle kosten dekt. Wij
hebben op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat het de gemeente extra geld gaat
kosten. Uiteraard zullen wij achteraf hierover verantwoording afleggen.

Transitie- en transformatiekosten van panden vallen niet onder het normbedrag. Deze worden
vergoed op basis van werkelijke kosten. Bij investeringen gaat dit uit van afschrijving.
De uitvoeringskosten van veiligheidsregio’s worden apart vergoed. De kosten voor leefgeld en
de wooncomponent verstrekt aan mensen in particuliere opvang (POO) vallen niet onder het
normbedrag en moeten apart worden gedeclareerd. Wij zullen op korte termijn, in nauwe
samenwerking met Vluchtelingenwerk, bezien hoe wij een controle kunnen uitvoeren op de
leefomstandigheden van de Oekraïners bij particulieren.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

