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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Job van Meijeren 
van de Fractie van CDA 
over de huisvesting van statushouders in Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Wat is de te realiseren taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2018? 

Antwoord 
De taakstelling wordt per halfjaar vastgesteld. Voor de eerste helft van 2018 is deze 39. De prognose voor 
de taakstelling tweede helft 2018 is 24. 

Vraag 2 
Hoeveel herhuisvestingen vanuit De Stadspoort zijn voor het komende jaar voorzien? 

Antwoord 
Dit aantal is moeilijk in te schatten omdat aangevraagde gezinsherenigingen niet altijd worden toegekend. 
In 2018 verwachten we rond de 10 personen die vanuit de stadspoort verhuizen. Van de groep die in 
december 2016 is gehuisvest, heeft een groot deel een afwijzing gehad op de aanvraag voor de 
gezinshereniging. Veel personen zijn tegen deze afwijzing in bezwaar gegaan. Mogelijk leidt dit nog tot een 
aantal toekenningen. De tijdsduur tussen aanvraag gezinshereniging en daadwerkelijke aankomst in 
Nederland is groot. We zien situaties waarbij de gezinshereniging binnen 6 maanden na aanvraag in 
Nederland aankomt. Maar ook situaties waarbij de nareizigers pas na 3 jaar aankomen in Nederland. 

Overigens komen er niet alleen van mensen die in De Stadspoort wonen nareizigers aan in Nederland, 
maar ook van statushouders die voor 2018 zelfstandig gehuisvest zijn in de gemeente. Ook deze personen 
worden binnen Woerden, of indien mogeli jk in de omliggende gemeenten, gehuisvest. 

Vraag 3 
Hoe wil het College in 2018 omgaan met het huidige "voorschot" op de taakstelling? Is het de verwachting 
dat deze eind 2018 nog zal bestaan, waarom wel of niet? 

Antwoord 
Het "voorschot" zal waarschijnlijk blijven bestaan omdat ook in 2018 gezinsherenigers worden verwacht. 
Het COA koppelt alleen nog nareizigers aan de gemeente Woerden én personen die een binding met de 
gemeente hebben. 
Daarnaast worden de kamers in de stadspoort opnieuw gevuld als er mensen uit De Stadspoort vertrekken. 
Ook deze nieuwe bewoners zijn statushouders en worden gekoppeld door het COA. In verband hiermee 
onderzoekt GroenWest de huisvesting van andere doelgroepen op locatie De Stadspoort. 

Vraag 4 
Wij hebben begrepen dat in De Stadspoort de leegkomende kamers steeds opnieuw worden ingezet voor 
huisvesting van statushouders. 
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Welke afspraken zijn hierover gemaakt met GroenWest, het Antonius Ziekenhuis en het COA? 

Antwoord 
GroenWest heeft een contract afgesloten met het Antonius Ziekenhuis inzake De Stadspoort vooreen 
periode van 5 jaar. In deze periode is De Stadspoort bestemd voor het huisvesten van statushouders. Het 
COA heeft geen zeggenschap over de invulling van de kamers in De Stadspoort en er zijn dus ook geen 
afspraken gemaakt met het COA over deze locatie. Als een statushouder uit De Stadspoort vertrekt, zorgt 
het COA op verzoek van Ferm Werk voor een nieuwe kandidaat. 

Vraag 5 
Welke behoefte is er bij het COA om gebruik te maken van de mogelijkheden (individuele huisvesting) van 
De Stadspoort? Neemt deze behoefte af? 

Antwoord 
Het COA gaat niet over het huisvesten van statushouders en de wijze waarop gemeenten dat organiseren. 
Wel hebben zij goed zicht op de instroom. In 2015-2016 was er sprake van een grote instroom van 
alleenstaande en alleengaande statushouders. Gedurende 2017 is de landelijke instroom gewijzigd naar 
circa 5070 gezinsherenigers. De huisvestingsopgave voor gemeenten is daarmee veranderd van behoefte 
aan eenpersoonshuisvesting naar meerpersoonshuisvesting. De snelle komst van veel gezinsherenigers 
was door het Rijk onvoldoende ingeschat. We merken dat statushouders liever direct in een definitieve 
woning gehuisvest worden en ze de huisvesting in een kamer in De Stadspoort niet optimaal vinden. Ook 
zien we de instroom van Syrische en Eritrese statushouders afnemen. We onderzoeken of het mogelijk is 
ook andere nationaliteiten een plaats te geven in De Stadspoort. 

Vraag 6 
Zijn in het afgelopen jaar alle gezinsherenigers uit De Stadspoort geherhuisvest in onze gemeente? 

Antwoord 
Nee, er zijn diverse gezinnen in omliggende gemeenten (Montfoort, Oudewater, De Bilt) gehuisvest. Om de 
druk op de woningmarkt in Woerden te verlichten, zullen ook in 2018 gezinnen mogelijk buiten de 
gemeente Woerden gehuisvest worden maar als huisvesting in Woerden mogelijk is, heeft dat voorrang. 

Vraag 7 
Welk deel van de bewoners van De Stadspoort is alleenstaand? Is het juist dat zij geen uitzicht hebben op 
herhuisvesting en (als ze niet zelf iets vinden) in De Stadspoort blijven wonen? 

Antwoord 
Ongeveer de helft van de bewoners van De Stadspoort is alleenstaand. Zij kunnen nu nog maximaal 4 jaar 
op deze locatie gehuisvest blijven. In het afgelopen jaar heeft één alleenstaande zelfstandig 
vervolghuisvesting gevonden. Voor de overige alleenstaanden onderzoeken de gemeente en GroenWest 
mogelijkheden om hen binnen deze termijn te herhuisvesten. Ook het huisvesten van andere doelgroepen 
in De Stadspoort wordt in dit onderzoek meegenomen. 

Vraag 8 
Waarom heeft het College er niet voor gekozen om niet opnieuw statushouders te huisvesten in de 
vrijkomende kamers van De Stadspoort? 

Antwoord 
Het College is geen huurder/partij in deze en beslist niet over het al dan niet opnieuw huisvesten van 
statushouders in De Stadspoort. Zie verder het antwoord op vraag 9. 

Vraag 9. 
Wordt overwogen om de vrijkomende kamers van De Stadspoort ter beschikking te stellen aan 
woningzoekenden uit Woerden? Waarom wel of niet? 

Antwoord 
In de RIB 17R.00810 van 24 oktober 2017 is aangegeven dat GroenWest onderzoek doet naar de 
mogelijkheden andere doelgroepen op locatie De Stadspoort te huisvesten. Dit heeft echter allerlei 
consequenties op juridisch vlak (voorwaarden subsidie verstrekking vanuit het Rijk), financieel vlak 
(andere/lagere huurinkomsten), leefbaarheid (meerdere nationaliteiten op dezelfde locatie) en de 
verhuurbaarheid aan andere inwoners. Al deze factoren worden in kaart gebracht en onderzocht op 
haalbaarheid waarna in gezamenlijkheid (Gemeente-GroenWest-VSGH) een besluit zal worden genomen. 
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Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.000506 

De secretaris 

V I MBA 
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From: Corten, Gijs <corten.g>
Sent: dinsdag 9 januari 2018 13:28:16
To: !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Raadsleden; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragne art. 40 - Huisvesting statushouders in Woerden
Attachments: art. 40 vragen - CDA inzake Huisvesting statushouders in Woerden.pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van het CDA inzake de huisvesting van statushouders in Woerden. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 8 februari 2018. 

Met vriendelijke groet,

Gijs Corten | adjunctgriffier / raadsadviseur (ad interim)| Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06 – 26 46 77 45 |E corten.g@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 

 

 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Huisvesting statushouders in Woerden 

Woerden heeft, toen veel asielzoekers naar Nederland kwamen, ingezet op een versnelling van 

de sociale woningbouw om zo ruimte te creëren bij de Asielzoekerscentra. Ook werd Stadspoort 

ingericht als woonlocatie voor statushouders die aan Woerden werden toegewezen. 

De ambitie was allereerst om in de jaren 2016 en 2017 in totaal 400 statushouder versneld op te 

vangen in Woerden. Later bleek dat de ambitie kon worden aangepast, onder meer omdat de 

toestroom van asielzoekers naar Nederland verminderde. Op 30 maart 2017 heeft de raad een 

amendement aangenomen (pdf) waarin werd vastgesteld dat de ambitie voor de opvang van 

statushouders in Woerden niet langer werd verbonden aan een ambitieus aantal, maar voortaan ‘de 

wettelijke taakstelling te hanteren als ondergrens, waarbij herhuisvesting van statushouders uit 

Stadspoort na gezinshereniging de opgave is die een extra inspanning kan vergen’. Daarmee worden 

twee doelen bereikt: enerzijds wordt getracht statushouders die in de Stadspoort wonen in Woerden 

te herhuisvesten als gezinshereniging heeft plaatsgevonden, anderzijds wordt er niet extra druk gelegd 

op het (toch al krappe) aanbod van sociale huurwoningen in Woerden. 

Uit de beantwoording van de technische vragen van het CDA bij de Jaarbrief Wonen (pdf) blijkt dat 

Woerden de taakstelling voor 2017 volledig heeft gerealiseerd, er zijn ongeveer 123 statushouders 

gehuisvest in 2017, dat zijn er 54 meer dan de taakstelling. Deze realisatie komt voort uit de 

herhuisvesting van gezinsherenigers uit de Stadspoort. Woerden loopt dus ruim voor op de 

taakstelling.  

Mijn fractie heeft de volgende vragen: 

1. Wat is de te realiseren taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2018? 

2. Hoeveel herhuisvestingen vanuit De Stadspoort zijn voor het komende jaar voorzien? 

3. Hoe wil het College in 2018 omgaan met het huidige ‘voorschot’ op de taakstelling? Is het de 
verwachting dat deze eind 2018 nog zal bestaan, waarom wel of niet? 

Wij hebben begrepen dat in De Stadspoort de leegkomende kamers steeds opnieuw worden ingezet 

voor huisvesting van statushouders. 

4. Welke afspraken zijn hierover gemaakt met GroenWest, het Antonius Ziekenhuis en het COA? 

5. Welke behoefte is er bij het COA om gebruik te maken van de mogelijkheden (individuele 

huisvesting) van De Stadspoort? Neemt deze behoefte af? 

6. Zijn in het afgelopen jaar alle gezinsherenigers uit De Stadspoort geherhuisvest in onze 

gemeente?  

7. Welk deel van de bewoners van De Stadspoort is alleenstaand? Is het juist dat zij geen uitzicht 

hebben op herhuisvesting en (als ze niet zelf iets vinden) in De Stadspoort blijven wonen? 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/30-maart/20:00/amendement-aanpassen-ambitie-huisvesting-statushouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/14-december/20:00/beantwoording-tech-vragen-cda-jaarbrief-wonen-merged.pdf


8. Waarom heeft het College er niet voor gekozen om niet opnieuw statushouders te huisvesten in 

de vrijkomende kamers van De Stadspoort?  

9. Wordt overwogen om de vrijkomende kamers van De Stadspoort ter beschikking te stellen aan 

woningzoekenden uit Woerden? Waarom wel of niet?  

Wij rekenen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA fractie, Job van Meijeren 
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