
 

 

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 :  Huisvesting vluchtelingen Oekraïne  

 

Betreft   :  FCL 66108050 / ECL diversen 

 

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.  

 

Op 15 maart 2022 heeft het College van B&W ingestemd met het Plan van Aanpak ‘Huisvesting 

vluchtelingen Oekraïne’ en voor de realisatie van het PvA een eerste crisisbudget beschikbaar gesteld.  

De verwachting was toen al dat de kosten voor de drie aangewezen gemeentelijke opvanglocaties 

(Pastoor Van Winkelstraat 5 te Schaijk, Nieuwe Markt 3 en Leeuweriksweg 2 te Uden) voor verbouwen, 

onderhoud en veiligheid hoger zouden uitvallen dan het crisisbudget was. Daarbij is aangegeven dat de 

financiële effecten in de 1ste afwijkingenrapportage worden gemeld.  

 

Inmiddels heeft op 24 mei 2022 het College de ‘Voltooiing Plan van Aanpak Huisvesting vluchtelingen 

Oekraïne’ vastgesteld waarin ook de geraamde kosten 2022 zijn opgenomen. De eenmalige kosten voor 

het prepareren van de drie opvanglocaties worden geraamd op € 120K. De kosten tijdens de opvang-

periode worden geraamd op € 1.784K. De totale kostenprognose huisvesting voor 2022 is daarmee  

€ 1.904K. 

 

Deze kosten kunnen in beginsel gedekt worden uit de te verwachten compensatie van het Rijk. Een 

vergoeding van € 100 per bed per dag is gecommuniceerd door het Rijk, maar dit heeft nog geen 

officiële status. Indien het Rijk uitgaat van deze vergoeding, zal dit toereikend zijn voor de verwachte 

kosten tot nu toe. Naar verwachting zal dit een specifieke uitkering zijn, waarbij de uitgaven in de  

SISA-bijlage van de jaarrekeningen moeten worden opgenomen en eventuele restanten zullen worden 

teruggevorderd. 

 

Elders in deze afwijkingenrapportage (onder taakveld 6.3) is een separate melding over de Leefgeld-

regeling van vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen. Over de voortgang van het gehele project is eerder 

een raadsinformatiebrief opgesteld. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 1.904.000 (N)     

     

     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

€ 1.904.000 (V)     

     

     

 


