
 

 

2e 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 :  Compensatie vervoerskosten ISK Oekraïense leerlingen 2022-2023 

 

Betreft   :  FCL 66307003 / ECL 34160  

 

Oorzaak afwijking: 

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne vangt de gemeente Maashorst onvoorzien ontheemden op 

binnen de gemeente. Onder hen zijn veel jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Oekraïense 

leerlingen in de leeftijd van 12 jaar en ouder gaan hoofdzakelijk naar de Internationale 

Schakelklas (ISK). De Oekraïense kinderen hebben als ontheemden een bijzondere status in 

Nederland. Dit houdt in dat zij niet in aanmerking komen voor regelingen die binnen de 

gemeente reeds bekend zijn voor statushouders en minima. De leerlingen van de ISK konden tot 

aan de zomervakantie van dit jaar terecht bij het Udens College waardoor het niet nodig was 

vervoer voor hen te regelen. Het Udens College heeft in overleg met andere VO scholen in de 

regio en de ISK scholen besloten dat vanaf de zomer (schooljaar 2022-2023) leerlingen van 12 

t/m 14 jaar naar het ISK gaan in Oss (Het Hooghuis) en leerlingen van 15 t/m 18 jaar naar het 

ISK in Uden (Leijgraaf, locatie ’t Handelshuys). Vanuit de wettelijke verplichtingen die de 

gemeente heeft bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn we verplicht om te handelen en 

de leerlingen die buiten onze gemeente onderwijs volgen te voorzien van vervoer naar de 

locatie. Dit gebeurd door hen via de Leefgeldregeling éénmalig te compenseren voor een 

persoonlijke Ov-kaart en maandelijks voor abonnement van € 104 per maand (besluit College 

27 september 2022). De kosten worden via een decentralisatie uitkering door het Rijk gedekt.  
 

Incidenteel / structureel UITGAVEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

16.000 N 16.000 N    

     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

     

 

 


