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 Onderwerp Update gemeentelijke inspanningen vluchtelingenstroom Oekraïne 

 
 

Door de Russische invasie in Oekraïne (februari ’22) is vanuit dat land een vluchtelingenstroom op 

gang gekomen die ook Nederland heeft bereikt. Het Rijk heeft met de 25 Veiligheidsregio’s 

afgesproken om noodopvang te bieden aan 50.000 vluchtelingen. Dit aantal staat nog los van de 

particuliere opvang die mensen bieden.  

 

Via een wekelijkse update willen wij u graag informeren over de lokale opgave. We geven de laatste 

stand van zaken over de gemeentelijke inspanningen op de verschillende thema’s die bij deze opgave 

komen kijken. 

 

Gemeentelijke noodopvang 

Oekraïne is niet heel ver weg. Er zijn allerlei verbindingen via familiebanden en werkrelaties. Voor de 

vluchtelingen uit Oekraïne zonder sociaal netwerk regelen de gemeenten opvang, zo ook West Betuwe. 

De gemeente heeft in beeld gebracht welke locaties geschikt zijn voor snelle en tijdelijke noodopvang. 

Dat zijn het schoolgebouw aan de Groeneweg 19 in Buurmalsen, de peuterspeelzaal aan de Lindelaan 

2 in Meteren en de brandweerkazerne aan de Achterweg 8 in Herwijnen. Alle drie de panden zijn van 

de gemeente en staan nu leeg. 

 

De komende weken zijn aannemers aanwezig om deze locaties te verbouwen. Ze maken daarmee 

deze geschikt voor het verblijf van de vluchtelingen. Daarna richten we de locaties verder in. We 

maken daarbij dankbaar gebruik van de aangeboden hulp vanuit de betreffende kernen. Vooralsnog is 

de planning dat omstreeks 14 april 2022 de eerste vluchtelingen de huisvesting betrekken In 

Herwijnen en Meteren. De locatie in Buurmalsen is eind april gereed. 

 

Voormalig schoolgebouw Asperen 

Ook het leegstaande schoolgebouw aan de Bijdendijkstraat 1 in Asperen is geschikt voor huisvesting 

van zo’n 50 vluchtelingen. We realiseren ons dat dit ook de locatie is waarover op maandag 4 april a.s. 

een informatieavond is voor een CPO-project. We zien kansen om het CPO-project op te starten én 

tijdens de uitwerkingsfase daarvan ook vluchtelingen te huisvesten.  

 

De noodopvang vormt daarmee geen beletsel voor dit project. We informeren omwonenden, de 

Stadsraad Asperen en geïnteresseerden in het CPO-project dit weekend per brief. Maandag gaan we 

tijdens de informatieavond met elkaar in gesprek hierover. 

 

Verder zoeken 

Om aan de opgave vanuit het Rijk te voldoen, kijkt West Betuwe ook naar wat meer ‘grootschalige’ 

door particuliere aangeboden locaties. Het gaat om aanbod van huisvesting voor acht of meer 
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personen. Dit komt in potentie in aanmerking om ook als locatie voor gemeentelijke noodopvang te 

dienen. We zijn dankbaar voor de aanbiedingen van locaties door inwoners, kerken en bedrijven.  En de 

behoefte om samen te werken met de gemeente om vluchtelingen een veilige woon- en leefomgeving 

te bieden.  

 

Op onze speciale website (westbetuwe.nl/steunoekraine) is daarvoor een speciaal aanmeldformulier. 

Daarmee kan de ambtelijke organisatie met de Veiligheidsregio een check doen op verschillende 

onderdelen. Als alles in orde is neemt het college een besluit tot aanwijzing van de locatie als 

gemeentelijke noodopvang. 

 

Particuliere opvang 

Op dit moment verblijven de meeste Oekraïners in onze gemeente bij particulieren in gastgezinnen. 

Onder hen is een grote groep in Beesd en Rumpt dankzij grote vrijwillige inzet. We ondersteunen dit 

netwerk naar behoefte. Maar we treffen ook gastgezinnen in andere delen van de gemeente.  

Daarnaast verwachten we dat dit aantal zal toenemen als de matching van Takecarebnb is afgerond 

en de vluchtelingen hun intrek zullen nemen in gastgezinnen. 

 

Opvang bij agrarische ondernemers  

Er zijn diverse agrarische ondernemers met bestaande huisvesting voor seizoenarbeiders. Wij hebben 

aan hen informatie gestuurd wat de mogelijkheden zijn om dit aan te bieden voor de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne. Deze informatie staat op onze website, met daarbij een aanmeldformulier.   

 

Inschrijven bij gemeente 

Het is belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Alleen dan kunnen zij leefgeld 

ontvangen. Het leefgeld en de bijdrage voor de particuliere opvang betaalt de gemeente uit zodra de 

inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) in behandeling is. Vluchtelingen ontvangen deze 

vergoeding met terugwerkende kracht. Deze gaat in per de datum dat zij in onze gemeente aan 

kwamen.  

 

Om de registratie in het BRP zo laagdrempelig mogelijk te laten verlopen, heeft West Betuwe BRP-

straatjes gemaakt: een zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht proces om de vluchtelingen snel en 

correct in te schrijven. Dat moet vooralsnog op het gemeentehuis in Geldermalsen. Een bus met alle 

benodigde apparatuur is in ontwikkeling. Zo kunnen we de vluchtelingen straks ook op een locatie in 

een dorp inschrijven. 

 

Leefgeld 

De gemeente gaat vluchtelingen uit Oekraïne die in West Betuwe verblijven ondersteunen met leefgeld. 

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen 60 euro leefgeld per week. Deze vergoeding bestaat uit een 

bedrag voor voeding en kleding en andere persoonlijke uitgaven. 

 

Vluchtelingen die bij een gastgezin of ander particulier initiatief verblijven, ontvangen een extra 

toelage. Het gaat om een bedrag aanvullend op het leefgeld van 60 euro. Voor de eerste vluchteling is 

de toelage 75 euro. De tweede vluchteling ontvangt 25 euro extra en de derde en vierde 12,50 euro. 

http://www.westbetuwe.nl/oekraine
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In afwachting van een landelijke regeling heeft West Betuwe vaart gemaakt met deze lokale regeling. 

Deze maakt het voor vluchtelingen mogelijk deel te nemen aan activiteiten, zoals sporten. Of zij 

kunnen vrienden of familie die elders in Nederland verblijven bezoeken. Een vluchteling kan ook een 

vrijwillige bijdrage geven aan het gastgezin. 

 

Onderwijs 

Met de bestuurders van het primair onderwijs is verkend hoe zij de Oekraïense leerlingen het best 

kunnen begeleiden. Unaniem is de voorkeur uitgesproken om dit centraal te regelen via een 

nieuwkomersklas. Op die manier clusteren we kennis en ervaring.  

 

Een eerste inventarisatie heeft drie beschikbare lokalen voor nieuwkomersonderwijs opgeleverd. Een 

nieuwkomersklas heeft maximaal 15 Oekraïense leerlingen. Een van de schoolbesturen heeft een 

coördinator aangesteld die inschrijving van de leerlingen, de aanstelling van de leerkrachten en de 

aanvraag van de financiën regelt. De eerste nieuwkomersklas start uiterlijk in week 15 in basisschool 

Lingelaar in Beesd. 
 
Andere vluchtelingenstromen 

Alle aandacht gaat momenteel uit naar de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. We merken dat er veel 

energie in de samenleving vrij komt om  de vluchtelingen te helpen. Ondertussen heeft het Centraal 

Orgaan Asielzoekersopvang (COA) aangegeven dat ook voor de andere  vluchtelingenstroom dringend 

capaciteit voor noodopvang noodzakelijk is. Het COA dringt er daarom bij de Veiligheidsregio’s op aan 

samen met gemeenten ook hiervoor capaciteit beschikbaar te stellen.  

 

Onze prioriteit ligt op dit moment bij het kordaat en zorgvuldig huisvesten van de Oekraïense 

vluchtelingen. Daarnaast werken we hard aan het inlopen van onze achterstand op onze taakstelling 

voor te huisvesten statushouders. Daardoor ontstaat ook ruimte in de asielzoekerscentra (Hierover 

bent u regelmatig via Raadsinformatienota’s geïnformeerd.) Van het huisvesten van andere stromen 

vluchtelingen is vooralsnog geen sprake. Mocht dit vraagstuk urgent worden, dan zal de 

gemeenteraad vanzelfsprekend bij de besluitvorming worden betrokken. 

 

Tenslotte 

Voorliggende update geeft u als gemeenteraad op hoofdlijnen een inkijk in de opgave die de gemeente 

heeft in het huisvesten en (laten) begeleiden van Oekraïense vluchtelingen. Voor uitgebreide 

informatie verwijzen wij u naar de speciale webpagina westbetuwe.nl/steunoekraine. Deze informatie 

kunt u gebruiken in gesprekken met inwoners.  

 

Vangt u in gesprekken signalen op die u wilt bij ons onder de aandacht wil brengen? Mail dan even 

naar oekraïne@westbetuwe.nl. Daar verzamelen we alle vragen over deze opgave.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

mailto:oekraïne@westbetuwe.nl
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Servaas Stoop, 

Burgemeester 


