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Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding van de indieners
De gemeente Hulst vangt binnen haar gemeentegrenzen ontheemden uit Oekraïne op. In een brief
aan de Tweede Kamer van 21 maart 2022 zetten bewindspersonen E. van der Burg (staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid) en C.J. Schouten (minister voor Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen) uiteen welke regeling het kabinet heeft getroffen om gemeenten financieel te
compenseren voor de kosten voor de gerealiseerde opvang alsook het verstrekken van een toelage
voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven (hierna: leefgeld) aan ontheemden uit
Oekraïne.
1. Is het college bekend met deze brief?
2. Is het college gestart met het verstrekken van toelages die zijn bedoeld als leefgeld aan
ontheemden uit Oekraïne?
3. Zoals uiteengezet in de brief aan de Tweede Kamer bedraagt de hoogte van het leefgeld
circa 60 euro per persoon, zowel voor volwassenen als minderjarigen. Het bedrag is
opgebouwd uit de toelage voedsel (€ 46,97 per persoon) en de toelage kleding en andere
persoonlijke uitgaven (€ 12,95 per persoon). Het gaat hierbij om de toelage voor zowel
volwassenen als minderjarigen. De grootte van het gezin heeft geen invloed op de hoogte
van de toelage. Is het college bekend met deze bedragen?
4. Klopt het dat het college heeft besloten af te wijken van deze bedragen en met een eigen
regeling een lagere toelage uit te keren?
5. Indien ja, kan het college onderbouwen waarom hiervoor is gekozen?
6. Mocht blijken dat ontheemden uit Oekraïne benadeeld zijn, is het college dan bereid dit met
terugwerkende kracht te herstellen?
7. Is het college het met de D66 fractie eens dat we er als gemeente alles aan moeten doen om
ontheemden uit Oekraïne ruimhartig op te vangen?
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