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Aanleiding opening Stadspoort 

• Verhoogde asielinstroom – overvolle AZC-s 

• Taakstelling naar voren halen – starten met integratie 

 Gevolg 

• Raadsbesluit 2016 om 400 statushouders te huisvesten in periode 

2016-2017-2018 (16R.00289) 

• Raadsbesluit locatie Zuwe Hofpoort (Stadspoort) in te zetten voor 

opvang 52 statushouders (16R.00199) 

   

• Effect: voorsprong op de taakstelling 



Ontwikkelingen na 2016 

 

• Asielinstroom is vanaf 2017 sterk gewijzigd: afname 

in totaal - instroom bestaat voor circa 50% uit 

gezinsherenigers; 

• COA moet meer moeite doen locatie voor 

alleenstaanden/alleengaanden te vullen; 

• Draagvlak bij alle partners neemt af voor deze 

locatie; 

• Inkomen van deze groep statushouders is minimaal 

waardoor eenvoudig schulden ontstaan wat de 

integratie niet ten goede komt. 



Scenario’s voor de toekomst 

 

• Scenario’s Stadspoort 

• Scenario 1A: verhuren aan andere doelgroepen 

• Scenario 1B: regionale opgave 

• Scenario 2: minder bewoners 

• Scenario 3: vroegtijdige sluiting 

• Scenario 4: handhaven huidige situatie 

 

 
 



Financiële consequenties Stadspoort 

• Scenario 1A: verhuren aan andere doelgroepen 

 Huisvesting: n.t.b. (risico verlies 325 K subsidie) 

 Sociaal: besparing circa 750 K 

• Scenario 1B: regionale opgave 

 Huisvesting: geen 

 Sociaal: besparing circa 750 K* 

• Scenario 2: minder bewoners 

 Huisvesting: kosten 200 K 

 Sociaal: besparing circa 750 K 

• Scenario 3: vroegtijdige sluiting 

 Huisvesting: kosten 365 K 

 Sociaal: besparing circa 1.500 K 

• Scenario 4: handhaven huidige situatie 

 Huisvesting: geen 

 Sociaal: huidige lasten (circa 500 K op jaarbasis) 
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Overwegingen 

• Leefbaarheid van de locatie 

• Invloed op de integratie 

• Geen urgentie voor dit type huisvesting 

• Financiële gevolgen 

• Taakstelling 

• Effect op sociale huurvoorraad 



Ontwikkelingen sociale huur 

Behoefte 320 tot 670 tot 2030    waarvan 130 t/m 2020 

 

Planning 395 t/m 2030                waarvan 116 t/m 2020  

 

Risico’s:  - Te weinig opleveringen t/m 2020 

   - Planuitstel projecten     

   - Doorstroom vanuit de Stadspoort 

   - Groei Woerden + toenemende vraag  

       sociale huur 

 



Mogelijkheden sociale huur 

 

• Sociale huur met GroenWest inclusief alle wensen/eisen 

accepteren/financieren 

• Onze wensen/eisen bijstellen 

(stedenbouwkundig/duurzaam/parkeren/inclusie etc) 

• Tijdelijke huisvesting realiseren  

• Nieuwbouwlocaties uitbreiden 

• Transformatie van panden of inbouw woningen realiseren  

• Accepteren dat wachttijden sociale huur oplopen 

• Sociale huur met andere partners 

• Stadspoort bezetting beperken 

 

 

 
 



Het gesprek 


