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Regeling voor leefgeld Oekraïense vluchtelingen in 
de maak

Het kabinet werkt aan een regeling om gemeenten financieel te compenseren voor 

de kosten voor de opvang en het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. De VNG is 

de afgelopen tijd al intensief in overleg geweest met het rijk. Tot er een regeling is, 

hebben gemeenten de vrijheid uitkeringen aan vluchtelingen te doen en dit zelf 

(administratief) bij te houden.

De week van Leonard Geluk, 25 maart

In een paar weken tijd hebben gemeenten 25.000 opvangplekken voor Oekraïense 

vluchtelingen gerealiseerd. Uit de reportage van gemeente Ommen bleek al hoe 

voortvarend gemeenten de opvang oppakken. De VNG is in overleg met het rijk over 

een ministeriële regeling om gemeenten financieel te compenseren voor de opvang.
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Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 10 
maart
Over de VNG

De commissie Bestuur en Veiligheid was 10 maart bijeen om te spreken over de 

afspraken met het ministerie van BZK rond de aanpak van discriminatie, de opvang 

van Oekraïense vluchtelingen en andere aspecten van de Oekraïne-crisis. In dit 

bericht een terugblik op de vergadering.

Alle informatie over beleid en uitvoering op 1 plek
Over de VNG

De website van VNG Realisatie gaat over naar vng.nl. Vanaf deze week is alle 

informatie over wat de VNG doet met en voor haar leden, de gemeenten in 

Nederland, te vinden op 1 website: vng.nl. 

• Portfoliomanager bij VNG Realisatie (36 uur)

• 3 Adviseurs multidisciplinair handhaven bij VNG Naleving (36 uur)

• Medior implementatie adviseur GGI-Veilig bij VNG Realisatie (tijdelijke 

opdracht)

• Medior functioneel beheerder bij VNG Realisatie (tijdelijke opdracht)



Dit bericht is verzonden door de VNG.

Lees onze proclaimer.
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