
 
         Sliedrecht, 5 april 2022 

Beste raadsleden, 

De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels ruim een maand in Sliedrecht. Deuren en harten 

stonden wagenwijd open om deze mensen in nood op te vangen en goederen te doneren. Ik ben 

dankbaar dat er zo veel gastvrijheid en saamhorigheid is in Sliedrecht. 

Zoals u inmiddels gewend bent, geven wij u in deze brief een korte update over de stand van zaken. 

Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, dan verneem ik deze graag. 

Staatsnoodrecht  

De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is inmiddels dermate hoog dat Nederland niet in staat is 

aan hen binnen de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Daarom heeft de regering 

besloten om per 1 april 2022 de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking te 

stellen. Daardoor krijgen de burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang van 

ontheemden uit Oekraïne. Op dit moment pakken alle burgemeesters deze taak vrijwillig op. Via de 

activering van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking hebben de burgemeesters nu 

ook formeel deze taak. Doel van deze activering van het noodrecht is, om met elkaar voldoende 

opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren. De regering heeft ook al eerder 

aangekondigd dat de burgemeesters hiervoor de benodigde financiële middelen ontvangen. Met de 

VNG is afgesproken dat gemeenten hiervoor reële compensatie ontvangen, met als uitgangspunt dat 

gemeenten er als gevolg van de opvang van ontheemden niet slechter voor komen te staan dan 

daarvoor.  

Op een later moment zullen wij u nader informeren over de financiële aspecten en waar nodig 

vragen wij u dan ook nog besluiten te nemen ter goedkeuring van maatregelen die in deze 

noodsituatie genomen zijn of genomen moeten worden.  

Onderwijs 

Op maandag 4 april zijn 17 vluchtelingen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar begonnen met het volgen 

van voortgezet onderwijs van de Internationale Schakelklas (ISK) in Dordrecht. Deze week volgen zij 

op drie dagen een introductieprogramma. Vanaf volgende week krijgen zij fulltime onderwijs. Vanuit 

de gemeente is voor deze leerlingen vervoer geregeld. Naar verwachting is er genoeg plek op het ISK 

om ook nieuwe vluchtelingen onderwijs te kunnen bieden. 

In de Oekraïne groep op OBS de Wilgen (groep 3 t/m 8) zitten momenteel 15 leerlingen. Deze groep 

is daarmee vol. Door verloop zijn er echter geen kinderen in deze leeftijd die hierdoor nu op een 

wachtlijst staan. Desalniettemin is de verwachting dat op termijn meer capaciteit noodzakelijk is. De 

Wilgen verwacht uiterlijk na de meivakantie op te kunnen schalen naar 24 plekken.  

Op de Wilgen is met 7 kleuters het maximaal mogelijke aantal in groep 1 en groep 2 ingestroomd. 

Met OPOPS is afgesproken dat nieuwe kleuters welkom zijn op de OBS Henri Dunant en OBS Roald 

Dahl.  

Op de peuteropvanglocaties van Wasko bij de Johannes Calvijnschool en OBS de Wilgen nemen vanaf 

volgende week Oekraïense totaal 4 peuters deel aan twee dagdelen voorschool per week. Deze 

groepen hebben voldoende capaciteit om deze kinderen binnen de landelijke richtlijnen een plek te 

kunnen bieden. 



 
 

Het is indrukwekkend om te zien hoe snel de scholen en opvanglocaties aan alle Oekraïense kinderen 

onderwijs en opvang aan weten te bieden. Zeker, wanneer je het reeds bestaande personeelstekort 

in ogenschouw neemt.  

De schoolgaande jeugd heeft via ‘Sliedrecht achter vluchtelingen Oekraïne’ rugzakken, 

broodtrommels en bekers gekregen. Daarmee gaan zij goed toegerust naar school.  

Werk 

Afgelopen week is ook Kikckstart van het UWV op de opvanglocatie geweest om mensen die willen 

werken in te schrijven en te inventariseren wat hun werkervaring, mogelijkheden en wensen zijn. Er 

was veel animo om zich in te schrijven. Kickstart probeert nu de match te maken tussen vraag en 

aanbod.  

Leefgeld 

Het college heeft keer op keer aandacht gevraagd voor het verstrekken van leefgeld aan de 

Oekraïense vluchtelingen. Vooral voor de gastgezinnen is dit belangrijk, aangezien zij veelal zelf de 

kosten van de opvang moeten dragen. Vooruitlopend op de definitieve rijksregeling hebben de 

gemeenten in onze regio aan de Sociale Dienst Drechtsteden gevraagd om op basis van deze 

rijksregeling de uitvoering met spoed ter hand te nemen. Burgemeesters worden ook 

verantwoordelijk voor de uitvoering.    

Nog deze week wordt in Sliedrecht gestart met het verstrekken van het leefgeld. Een team vanuit de 

Sociale Dienst Drechtsteden komt daarvoor naar Sliedrecht. Daar zijn wij erg blij mee.  

De hoogte van het leefgeld voor vluchtelingen in de gemeentelijke opvang is bepaald op 260 euro 

per maand. Dit bedrag bestaat uit 205 euro per maand te behoeve van voeding en 55 euro per 

maand voor kleding en persoonlijke uitgaven. Oekraïners die particulier opgevangen worden krijgen 

daarnaast nog een wooncomponent. Dit bedraagt 215 euro per maand voor volwassene en 55 euro 

per maand voor minderjarigen. Met deze wooncomponent kan onder andere een vrijwillige bijdrage 

aan het gastgezin worden betaald. De ontheemden en het gastgezin moeten zelf onderling afspraken 

maken over hoe bij te dragen.  

Zodra de vluchteling aan het werk gaat vervalt het leefgeld voor die persoon. Voor de uitbetaling van 

het leefgeld is het van belang dat de vluchteling ingeschreven is in de BRP en beschikt over een 

Europees bankrekeningnummer. Als vluchtelingen geen Europese bankrekening hebben dan is de 

eenvoudigste manier om een bankrekeningnummer te openen via BUNQ. Daarover zijn met BUNQ 

afspraken gemaakt en de vluchtelingen worden hierin geadviseerd.  

Over het leefgeld hebben wij ook al gesproken met de werkgroep van ‘Sliedrecht voor Oekraïne’, met 

wie wij overigens ook veel andere zaken afstemmen op het gebied van de opvang in gastgezinnen. Zij 

zijn voor ons een belangrijke intermediair naar de gastgezinnen.   

 

 

 

 

https://sld4uk.nl/


 
 

Inschrijven BRP 

Afgelopen week is een groot deel van de vluchtelingen ingeschreven in het BRP. Zij zijn hierin 

geassisteerd door onze medewerkers, tolken en andere vrijwilligers. Deze inschrijvingen worden 

deze week zoveel mogelijk afgerond. Een inschrijving is nodig voor het hebben van werk, volgen van 

onderwijs en het ontvangen van leefgeld. Dat de inschrijvingen niet altijd snel en vlekkeloos verlopen 

heeft ook te maken met het gebrek aan papieren die de Oekraïners op de vlucht hebben 

meegenomen. Samen met de ambassade kunnen zij er voor zorgen dat zij de juiste papieren hebben 

om zich in te kunnen schrijven. 

Bezoek minister De Jonge 

Zoals u wellicht begrepen heeft, heeft de minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

minister De Jonge, afgelopen woensdag een flits bezoek gebracht aan Sliedrecht. Hij was vooral 

geïnteresseerd in de wijze waarop het kantoorpand aan het Stationspark in 48 uur omgebouwd is tot 

opvanglocatie. Met de Rijksgebouwendienst hoopt hij ook zo in totaal 15.000 opvangplekken te 

realiseren. De directie van DB Work was ook aanwezig om hun missie in deze operatie en hun 

ervaringen met de minister te delen. Daarnaast heeft de minister kort kunnen spreken met enkele 

vluchtelingen en medewerkers van onze gemeente, die iedere dag met hart en ziel op deze locatie 

werken. Zij en wij zagen het bezoek als een blijk van erkenning en waardering. Ook de bewoners van 

Stationspark 200 waren verheugd met de aandacht van de minister. 

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

 

Jan de Vries, burgemeester 


