
 

Perslijst B&W vergadering 12-04-2022 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 5 april 2022 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 5-4-2022 wordt conform vastgesteld 

 

A.2  Tijdelijke regeling leefgeld vluchtelingen Oekraïne 

Besluit 

Besloten  is om: 

1. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de landelijke regeling opvang ontheemden 

Oekraïne, in Valkenburg aan de Geul wonende/opgevangen vluchtelingen uit 

Oekraïne, die geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP), met 

terugwerkende kracht, ingaande 1 april 2022, leefgeld te verstrekken, ter hoogte 

van: 

- € 205 per persoon, per maand voor voedsel, met dien verstande dat vluchtelingen 

uit Oekraïne die in een opvangvoorziening verblijven waar drie maaltijden per dag 

worden verstrekt, géén aanspraak kunnen maken op de toelage voor voedsel. 

- € 55 per persoon, per maand voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. 

- € 215 aanvullende toelage voor een volwassene per persoon, per maand bij verblijf 

in de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en € 55 voor een minderjarige per 

persoon, per maand bij verblijf in de POO. 

2. Het leefgeld en de aanvullende toelage maandelijks, per kas te verstrekken, met dien 

verstande dat: 

- Het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang 

Oekraïners (GOO) maandelijks door de locatiemanager wordt verstrekt. 

- Het leefgeld en de aanvullende toelage voor vluchtelingen uit Oekraïne in de POO 

maandelijks door een medewerker van het KCC wordt verstrekt. 

- Hierbij gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde ‘Proof of payment’ document. 

- Verstrekking van het leefgeld nauwkeurig wordt geregistreerd. 

3. Het leefgeld en de aanvullende toelage te beëindigen wanneer de vluchteling uit 

Oekraïne inkomsten uit arbeid heeft. 

4. De tijdelijke, gemeentelijke regeling te beëindigen en in te trekken bij de 

inwerkingtreding van de landelijke regeling opvang ontheemden Oekraïne; 

5. De kosten van de tijdelijke, gemeentelijke regeling inclusief de organisatie- en 

uitvoeringskosten op basis van daadwerkelijke kosten te declareren bij het rijk. 

6. In te stemmen met de eerder verstrekte tegemoetkomingen over de maand maart 

2022 aan vluchtelingen uit Oekraïne in zowel de POO als GOO. 

 


