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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Coby Franken van de fractie van Progressief Woerden over de opvang van 
vluchtelingen 

Beantwoording van de vragen: 

1. Wat is de reactie van het college op de oproep om naar extra opvangplaatsen te kijken? 

Het college neemt de oproep van het COAter harte en gaat een verkenning uitvoeren naar wat in Woerden 
de mogelijkheden zijn om een (nood)opvang voor asielzoekers te realiseren. 

2. Is het college met Progressief Woerden van mening dat de gemeente Woerden extra inspanning 
zou moeten leveren om vluchtelingen op te vangen? 

Ja, het college deelt die mening. 

3. Hoe bereidt het College zich voor op de verwachte grotere aanwijzing van statushouders naar 
Woerden? 

De taakstelling voor 2015 was 87 personen. Gezien de meest recente ontwikkelingen verwacht het college 
voor 2016 een taakstelling van 200 personen. 

De beleidsterreinen huisvesting, onderwijs en jeugd, werk en inkomen, welzijn en zorg houden zich al bezig 
met de komst van meer statushouders en de gevolgen die te verwachten zijn op deze gebieden. 
Bijvoorbeeld: andersoortige huisvesting, taalonderwijs voor kinderen en volwassenen, (snellere) toeleiding 
van statushouders naar werk, schuldenpreventie, traumaverwerking. Bij gezinnen waarbij sprake is van 
grote culturele barrières voor vraagstukken op het gebied van welzijn en zorg maken we gebruik van de 
diensten van TalenTonen, een organisatie die in dit soort situaties een brugfunctie vervult. 

4. Ziet het college mogelijkheden om buiten de bestaande sociale woningbouw extra ruimte te 
creëren voor een combinatie van statushouders en Woerdense woningzoekenden? Bijvoorbeeld 
door het gebruik van leegstaande kantoorpanden of ander particulier bezit? 

Ja, het college heeft op 22 september besloten om deze mogelijkheden actief te gaan onderzoeken en de 
bevindingen aan uw raad voor te leggen. 

5. Acht het College het wenselijk dat de gemeente Woerden naast de verplichte aanwijzing door het 
Rijk nog meer statushouders welkom heet? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden hiertoe? 

Ja, voor zover het past binnen onze (financiële) mogelijkheden en andere beleidsdoelen. 

6. Welke samenstelling van statushouders (gezinnen, alleenstaanden etc.) heeft de gemeente 
Woerden tot nu toe in 2015 opgenomen en welke samenstelling wenst het college in de komende 
periode? 

In de eerste helft van 2015 heeft Woerden 8 gezinnen (11 volwassenen, 35 kinderen) en 9 alleenstaanden 



gehuisvest (halfjaarlijkse overzicht Ferm Werk). Inmiddels heeft Woerden in 2015 nog 10 statushouders 
gehuisvest. De samenstelling hiervan is nog niet bekend. 

Het COA koppelt statushouders aan gemeenten. De gemeente kan in principe geen invloed op de 
samenstelling van de toegekende huishoudens uitoefenen. Het COA heeft gemeenten opgeroepen om in 
2016 vooral alleenstaanden te huisvesten. 

7. Is het college bereid om mogelijkheden voor opvang van asielzoekers binnen de gemeente 
Woerden te zoeken? 

Ja, zie het antwoord bij vraag 1. 

8. Heeft het college contact gehad met het COA over de opvang van asielzoekers? Zo ja, waar 
bestaat dat contact uit? 

Ja, het college is benaderd over de mogelijkheden van crisisopvang (max. 72uur) en heeft daar afgelopen 
vrijdag 18 september mee ingestemd door het ter beschikking stellen van onze gemeentelijke crisisopvang 
locatie sporthal Snellerpoort. Van deze mogelijkheid is door het COA vooralsnog echter geen gebruik 
gemaakt. 

9. Zijn er locaties in de gemeente Woerden die in aanmerking zouden kunnen komen voor de extra 
opvang van asielzoekers? In eigendom van de gemeente of eventueel van derden. Nb: Wat betreft 
Progressief Woerden is ook onconventionele huisvesting een onderzoek waard: 'Kantoorpanden en 
containerwoningen kunnen ook geschikt zijn.' Of het stimuleren en ondersteunen van opvang door 
inwoners van Woerden in hun eigen huis. 

Dit maakt onderdeel uit van de verkenning die uitgevoerd wordt. Daar kunnen we nu nog niet op vooruit 
lopen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer 15.017959 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.HJj/aw Kruijsbergen V. J .y^ĘsļįKkn boer 
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Bijlagen: 

Geldorp, Erwin 
donderdag 3 september 2015 10:20 
raadsleden@woerden.nl; IBurgemeester en wethouders 
Stadhuis; IConcernzaken 
schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Progressief Woerden inzake opvang 
vluchtelingen 
progressief woerden over opvang vluchtelingen.pdf 

Aan het College 
Cc Raad 

Bijgaand treft u aan een schriftelijke vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie van Progressief Woerden inzake 
opvang vluchtelingen. Het college dient conform RvO binnen een termijn van 30 dagen de vragen te beantwoorden, 
te weten vóór 3 oktober 2015. 
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PROGRESSIEF ť 1 
W O E R D E N 

Art 40 Vragen over vluchtelingen 

Het aantal vluchtelingen uit brandhaarden als Syrië en Irak blijft toenemen. Wekelijks komen tussen de 
1200 en 1700 vluchtelingen ons land binnen, die zich vervolgens bij het aanmeldcentrum in Ter Apel 
moeten melden. 

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van asielzaken verwacht dat het aantal toegelaten vluchtelingen dit 
jaar van 25.000 naar 35.000 stijgt. Hij vraagt in De Volkskrant daarom om 'stoere' burgemeesters, 
wethouders en raadsleden die bereid zijn naar extra opvangplaatsen om te kijken. 

De fractie van Progressief Woerden vindt het een verantwoordelijkheid van de gemeente om te 
onderzoeken in hoeverre een bijdrage geleverd kan worden aan de opvang van vluchtelingen. 

We zien in Woerden een krachtige samenleving die het vermogen heeft om vluchtelingen goed op te 
vangen, te helpen bij het opbouwen van hun nieuwe bestaan en hen een warm welkom te bieden. Wel 
vinden we een goede spreiding van deze extra inzet over de verschillende dorpen en wijken van belang. 

De fractie van Progressief Woerden is van mening dat van onze gemeente extra inspanning kan leveren en 
dat mag worden verwacht actief te onderzoeken in hoeverre de gemeente maximaal bijdragen in de opvang 
van deze grote stroom vluchtelingen. 

1. Wat is de reactie van het collega op de oproep om naar extra opvangplaatsen te kijken? 
2. Is het college met Progressief Woerden van mening dat de gemeente Woerden extra inspanning 

zou moeten leveren om vluchtelingen op te vangen? 
3. Hoe bereidt het College zich voor op de verwachte grotere aanwijzing van statushouders naar 

Woerden? 
4. Ziet het college mogelijkheden om buiten de bestaande sociale woningbouw extra ruimte te 

creëren voor een combinatie van statushouders en Woerdense woningzoekenden? Bijvoorbeeld 
door het gebruik van leegstaande kantoorpanden of ander particulier bezit? 

5. Acht het College het wenselijk dat de gemeente Woerden naast de verplichte aanwijzing door het 
Rijk nog meer statushouders welkom heet? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden hiertoe? 

6. Welke samenstelling van statushouders (gezinnen, alleenstaanden etc.) heeft de gemeente 
Woerden tot nu toe in 2015 opgenomen en welke samenstelling wenst het college in de komende 
periode? 

7. Is het college bereid om mogelijkheden voor opvang van asielzoekers binnen de gemeente 
Woerden te zoeken? 

8. Heeft het college contact gehad met het COA over de opvang van asielzoekers? Zo ja, waar 
bestaat dat contact uit? 

9. Zijn er locaties in de gemeente Woerden die in aanmerking zouden kunnen komen voor de extra 
opvang van asielzoekers? In eigendom van de gemeente of eventueel van derden. Nb: Wat betreft 
Progressief Woerden is ook onconventionele huisvesting een onderzoek waard: 'Kantoorpanden 
en containerwoningen kunnen ook geschikt zijn.' Of het stimuleren en ondersteunen van opvang 
door inwoners van Woerden in hun eigen huis. 

Woerden, 2 september 2015 

Coby Franken, Progressief Woerden 
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