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Aan de dames en heren, 

leden van de gemeenteraad 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Opvang Oekraïne  13 april 2022 

Verz. 14 april 2022 

 --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

G (Guido) Houben  ---  2022.09267  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Guido.houben@maastricht.nl  043 - 350 4448  --  

Geachte raadsleden,  
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Op gezette tijden wil ik u, namens het college, op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom 
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en alles wat daarbij komt kijken. De raadsinformatiebrief is 
een combinatie van informatie vanuit de Veiligheidsregio, aangevuld met onze eigen lokale 
informatie. Voor de helderheid: ondergetekende is portefeuillehouder namens de gemeente 
Maastricht, de burgemeester heeft haar eigen rol in de Veiligheidsregio.  
 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 
Voor iedere vluchteling is er een veilig onderkomen om bij te komen van de verschrikkelijke situatie 
waaruit ze vandaan komen. De eerste jongeren gaan zelfs al naar school. En gemeenten trekken 
hard aan de begeleiding naar werk. Waarbij het gaat om een breed palet aan mensen met 
verschillende kwaliteiten, die voor meer dan alleen seizoenswerk ingezet kan worden.  Sinds 1 april 
mogen Oekraïense vluchtelingen in Nederland zonder werkvergunning werken. 
Om in aanmerking te komen voor leefgeld, medische zorg, onderwijs en andere voorzieningen is het 
belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Als ze in een gemeentelijke 
noodopvanglocatie verblijven, regelt de gemeente dat. Vluchtelingen die bij particulieren onderdak 
hebben, moeten dit zelf regelen. 
 
Kwaliteit van de noodopvang  
De gemeenten zijn zeker niet blind voor de hoge nood op de woningmarkt. Met het creëren van 
noodopvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen proberen ze juist te voorkomen dat er extra druk 
komt te liggen op de huisvesting van bijvoorbeeld reguliere en urgente woningzoekenden. Het gaat 
nadrukkelijk om tijdelijk onderdak. Onze regio probeert deze vluchtelingen wel iets meer te bieden 
dan een veldbedje in een sporthal.  
 
Noodopvangplekken  
In Zuid-Limburg is in de afgelopen week veel werk gemaakt van de zoektocht naar 
noodopvangplekken. De verwachting voor onze regio is dat het aantal noodopvangplekken komende 
weken stijgt tot 1.850. Zo komen gebouwen beschikbaar die gemeenten hebben verbouwd tot 
noodopvang. Het streven is om vanaf mei Overmaze stapgewijs beschikbaar te krijgen, met een 
totale capaciteit van 400 vluchtelingen. Maar daar is nog veel werk aan de winkel. Daarnaast 
onderzoeken de gemeenten andere mogelijkheden, bijvoorbeeld terreinen voor containerwoningen. 
Momenteel verblijven zo’n 1.100 vluchtelingen in gemeentelijke noodopvanglocaties.  
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Nieuwe doorstroomlocatie Zuid-Limburg 
Vanaf 19 april is sporthal Glanerbrook aan de Kummenaedestraat in Sittard-Geleen dé 
doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de regio Zuid-Limburg. De sporthal is hier al 
helemaal voor ingericht omdat deze nu dienst doet als extra doorstroomlocatie. In Glanerbrook 
kunnen 300 vluchtelingen korte tijd blijven tot ze terechtkunnen in noodopvanglocaties voor langere 
tijd. Het MECC is vanaf 19 april niet meer beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen en wordt 
dan afgebouwd. 
 
Financiële afspraken met gemeenten 
Gemeenten en veiligheidsregio’s ontvangen een normbedrag van € 700 euro per week per 
gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Dit normbedrag geldt niet voor de particuliere opvang. Het 
normbedrag is van toepassing op de periode waarin de regelgeving van kracht is (3 tot 6 maanden).  
 
Leefgeld  
In Zuid-Limburg worden afspraken gemaakt, om op eenduidige wijze met de uitkering van leefgeld 
voor de Oekraïense vluchtelingen om te gaan. Zo spreekt men af om vanaf 1 mei het leefgeld 
maandelijks uit te betalen, conform de landelijke leefgeldregeling. Ook worden afspraken gemaakt 
om de startdatum van het leefgeld te koppelen aan de datum van inschrijving in de gemeente.  
Mocht het nodig zijn dan kan in specifieke gevallen hiervan afgeweken worden. Bijvoorbeeld 
wanneer de inschrijving veel later is dan de meldingsdatum BRP en dit niet te wijten is aan de 
vluchteling. 
  
Gemeente Maastricht 
Huisvesting 
Zoals u weet vindt tijdelijke opvang in Hotel Kaboom plaats en in Dormio Resort Maastricht. Dormio 
is inmiddels komen te vervallen. Voor de tijdelijke huisvesting van de ontheemden die in Dormio 
gehuisvest waren zijn afspraken gemaakt met The Green Elephant en Townhouse onder dezelfde 
condities als Hotel Kaboom. Het gaat hierbij om een beperkt aantal personen.  
 
Onderwijs 
Voor kinderen/jongeren die voor langere tijd in Maastricht verblijven zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 

o Kinderen vanaf 6 tot 11.5 jaar kunnen instromen in de zogeheten taalklassen. Er is een 
folder in het Oekraïens en de bijbehorende uitwerking namens de schoolbesturen primair 
onderwijs. De taalklassen zijn ingericht op de locatie van basisschool Sint Oda en 
basisschool De Poort. Afhankelijk van aantallen, komt er nog een derde locatie bij. Op dit 
moment geeft het primair onderwijs aan dat er weinig aanmeldingen zijn.  

o Kinderen die nog geen 6 jaar zijn, kunnen zich bij een reguliere PO locatie melden. 
o Stichting LVO heeft in het regionaal overleg (Limburg) laten weten dat de VO-scholen samen 

hebben afgesproken dat zij de deuren open te zetten voor Oekraïense vluchtelingen. Ze 
bieden een combinatie van onderwijs in het Engels, online Oekraïens onderwijs en 
dagbesteding.  

o Voor kinderen/jongeren die maar kort in Maastricht verblijven worden initiatieven ontwikkeld 
of aan elkaar gekoppeld zodat deze kinderen iets van dagbesteding kunnen doen. 

o Verder is er ook het Novo-college voor nieuwkomers-onderwijs voor jongeren tussen 11 en 
18 jaar. 

 
Leefgeld 
De gemeente treft momenteel de benodigde voorbereidingen voor het uitkeren van de leefgeld 
regeling voor Oekraïense vluchtelingen. De uitbetaling van het leefgeld zal maandelijks op de 1e dag 
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van de maand via prepaid pinpassen worden uitbetaald en georganiseerd. Hiervoor is gekozen 
omdat veel Oekraïense vluchtelingen nog niet over een Nederlandse bankrekening beschikken.  
Deze prepaid pinpassen zijn besteld via de Bank Nederlandse Gemeenten en de VNG. Momenteel 
wachten we op de levering, deze zijn eerst nodig om de betaling te kunnen doen. De mensen die 
een plek hebben gekregen via de gemeentelijke opvang hebben we in beeld. Mensen die bij 
particulieren verblijven niet allemaal. Die zullen zich zelf moeten gaan melden. Tegen de tijd dat de 
regeling kan worden aangevraagd en uitgevoerd zullen we dit communiceren. 
 
 
 

 


