
 

 

1e financiële afwijkingenrapportage 2022 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Wijkteams (incl. toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 
   

 
  

Onderwerp :  Uitvoering leefgeldregeling vluchtelingen Oekraïne  

 

Betreft   :  FCL 66307002 / ECL 41101 - 43105 

 

Oorzaak afwijking: 

Door de oorlog in Oekraïne voltrekt zich een humanitaire crisis waardoor een groot aantal Oekraïners hun 

land momenteel ontvluchten. Welk deel daarvan naar Nederland zal komen, is nu niet te voorzien. De 

laatste schattingen gaan uit van 50.000 tot 75.000 vluchtelingen die naar Nederland komen. Het kabinet 

heeft daarom de gemeenten en de 25 veiligheidsregio’s opdracht gegeven om samen met lokale 

partners en vrijwilligers (crisis)opvanglocaties te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

De Rijksoverheid heeft bepaald dat Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven leefgeld 

ontvangen. De hoogte is bepaald door het Rijk, en de uitkering loopt via de gemeenten waar deze 

vluchtelingen ingeschreven staan.   

 

Op 12 april jl. heeft het College van B&W ingestemd met het uitvoering geven aan de ministeriële 

Regeling opvang ontheemden Oekraïne en daarmee te starten met het uitbetalen van leefgeld aan 

vluchtelingen. Daarbij zijn, mede ingegeven door de urgentie nog geen middelen beschikbaar gesteld,  

en is aangegeven dat de financiële effecten in de 1ste afwijkingenrapportage worden gemeld.  

 

De eerste uitbetaling van het leefgeld vond plaats in april 2022. Daarbij is er aan 71 personen leefgeld 

verstrekt. Dit ging gepaard met een totaalbedrag van ruim € 21K. Van deze personen zijn er 13 woon-

achtig in een gemeentelijke opvanglocatie en 58 bij gastgezinnen.   

 

De prognose is dat het aantal personen dat verblijft in gastgezinnen de komende maanden rondom 

hetzelfde aantal blijft. Voor de gemeentelijke opvang constateren we sinds april een groei van het aantal 

vluchtelingen. Op dit moment (peildatum 16 mei 2022) bevinden zich 64 personen in de gemeentelijke 

opvanglocaties. De prognose is dat in september de gemeentelijke opvanglocaties volledig bezet zijn 

met 191 personen.  

 

Op basis van de prognose van vluchtelingen die verblijven bij gastgezinnen en in de gemeentelijke 

opvanglocaties worden de uitgaven voor de verstrekking van leefgeld in 2022 voorlopig geraamd op 

€ 255K (incidenteel).  

 

  



 

 

 

Het leefgeld wordt uitgekeerd op grond van de ministeriële Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Door 

de Rijksoverheid is nog geen specifieke compensatieregeling bekendgemaakt. Wel is aangegeven dat de 

gemeenten gecompenseerd worden voor de uitgaven. Om die reden gaan we vooralsnog uit van een 

budget neutrale uitvoering.  

 

Elders in deze afwijkingenrapportage (onder taakveld 6.1) is een separate melding over de huisvesting 

van vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen. Over de voortgang van het gehele project is een raads-

informatiebrief opgesteld. 

 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 255.000 (N)     

     

     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 255.000 (V)     

     

     

 


