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Onderwerp: 

Stand van zaken huisvesting statushouders, integratie statushouders, ISK 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken m.b.t. het huisvesten van statushouders, de integratie van statushouders en de 
ontwikkelingen m.b.t. de vestiging van een ISK locatie in Woerden. 

Inleiding: 

In mei heeft u als raad ingestemd met de raadsvoorstellen 16R.00288 en 16R.00290. Dit eerste 
raadsvoorstel heeft betrekking op de onderwerpen zoals genoemd in de aanhef en deze RIB informeert u 
over de huidige stand van zaken. Over de voortgang van het tweede raadsvoorstel (16R.00290) bent u 
geïnformeerd in het bijgevoegde raadsvoorstel 16A.00730. 

Omdat er geen besluitpunten voor de raad zijn als het gaat om de huisvesting van statushouders, hun 
integratie en de ontwikkeling van een ISK, is voor een raadsinformatiebrief gekozen. In deze RIB houden 
we de vier inmiddels bekende sporen aan waarbij wordt opgemerkt dat spoor 1 reeds aan de orde komt in 
het raadsvoorstel 16A.00730. Dit onderwerp (opvanglocatie COA) komt hier verder niet aan de orde. 

Kernboodschap: 

Huisvesten van statushouders (Spoor B) 
Gemeente Woerden heeft de taakstelling over de eerste helft van 2016 niet behaald. Deze is vastgesteld 
op 60 personen tot 1 juli maar Woerden had in 2015 een extra inspanning gepleegd door 15 personen extra 
te huisvesten. Van de 60 - 15 statushouders zijn er 23 gehuisvest. Per saldo nog 22 personen te 
huisvesten. Door de vele koppelingen van alleenstaanden zijn er meer woningen dan bij gezinnen het geval 
is. Mede hierdoor is het aantal gehuisveste personen teruggelopen. De reguliere woningen reserveert 
GroenWest zoveel als mogelijk voor de reguliere sociale huurder. Daarnaast is er een achterstand ontstaan 
door een tekort aan regeldagen bij Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH). In de afgelopen 
maanden zijn er gesprekken met VSGH gevoerd is hun capaciteit opgeschroefd. 
Voor de tweede helft van 2016 is de taakstelling vastgesteld op 69 personen. Inclusief de achterstand over 
het eerste halfjaar zijn er momenteel (16-8-2016) nog 88 personen te huisvesten. 

U bent geïnformeerd over het mogelijk huisvesten van 52 statushouders op de locatie van het Zuwe 
Hofpoort ziekenhuis. In de afgelopen maanden heeft het ziekenhuis alle stakeholders bij deze plannen 
betrokken. Definitieve besluitvorming door hun raad van bestuur wordt medio september verwacht. De 
omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd en de markttoets is in juli gepubliceerd. Er zijn tot op 
heden geen andere aanbieders dan GroenWest die interesse hebben getoond deze locatie te willen 
ontwikkelen. Met de exploitatie van deze locatie beogen we een groot deel van de taakstelling te kunnen 
realiseren. Het VSGH en Groenwest hebben voor 26 personen huizen beschikbaar en regeldagen gepland 
staan. 
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Aanpak van integratie van vluchtelingen/statushouders (Spoor C) 
In de afgelopen periode is er veelvuldig contact geweest met de maatschappelijke partners (met name 
VSGH en Fermwerk) om de integratie van statushouders in goede banen te leiden. Fermwerk ontwikkelt 
een aanpak die zich specifiek richt op de arbeidsintegratie van statushouders en zij gaan ook het 
participatieverklaringstraject uitvoeren. Daarnaast is de werkgroep actief die de komst van de 52 
statushouders naar de Zuwe-Hofpoort locatie voorbereidt. 

Het burgerinitiatief "Wij zijn Woerden" heeft zich in de afgelopen periode ontwikkelt. Zij kunnen zelf het 
beste beschrijven hoe zij het aanpakken. Vandaar bij deze de beschrijving uit de nieuwsbrief die zij in 
concept klaar hebben. 

Begin juni is een burgerinitiatief opgestart dat vrijwilligers wil verzamelen en verbinden aan de Nieuwe 
Woerdenaren. We hebben daarvoor drie steekwoorden, waaromheen we de activiteiten willen 
opzetten: Taal, Maatjes en Werk. 
Taal is een basisvoorwaarde om te kunnen gaan deelnemen aan de Nederlandse samenleving. 
Statushouders moeten een inburgeringscursus volgen en kunnen taallessen nemen. Maar dat is vaak 
maar 2 dagdelen per week Vrijwilligers kunnen daarom veel bijdragen aan het echt leren spreken van 
de Nederlandse taal. Vluchtelingen hebben nog geen status en krijgen dus nog geen formele 
mogeli jkheden voor taallessen. Maar ook daar kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren. 
Als je gevlucht bent uit een ander land en een andere cultuur, ben je al je netwerkcontacten kwijt. Hoe 
begin je met die opnieuw op te bouwen? Woerdenaren kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Hoe 
word je wegwijs in Woerden? Wat is er te doen? Hoe zijn de gebruiken bij ons? 
En vrijwel alle Nieuwe Woerdenaren willen graag werken. Formeel is de gemeente verantwoordelijk, 
die voor de uitvoering Ferm Werk in de arm heeft genomen. Maar naast of voorafgaand aan betaald 
werk, is vrijwilligerswerk of een stageplaats een goede manier om deel te gaan nemen aan de 
samenleving. 

Het burgerinitiatief Wi j z i jn Woerden wil initiatieven opzetten om op diverse terreinen vrijwilligers te 
organiseren en verbinden met de statushouders en vluchtelingen. Wij streven ernaar dat deze 
groepen zo autonoom mogelijk werken. Daarnaast dienen onze website, de Facebookpagina en deze 
nieuwsbrief als een verbinding en communicatiemiddel tussen de groepen. 
Concreet worden de volgende initiatieven georganiseerd: Wij zijn Woerden - Jong, taalvrijwilligers, 
internationale ontmoeting in De Dam, fietsen, gitaarlessen, maatschappelijke begeleiders. 

Meer hierover kunt u op korte termijn lezen in hun eerste nieuwsbrief. 

Internationale schakelklas (Spoor D) 
In de regio Utrecht is aan verschillende gemeenten, waaronder Woerden, gevraagd een locatie aan te 
leveren die geschikt gemaakt kon worden voor een Internationale schakelklas (ISK). Zowel de locaties in 
Woerden, Stichtse Vecht als Zeist zijn serieus beoordeeld door het schoolbestuur van het ISK en 
voorgedragen aan het regionaal wethoudersoverleg. 
Door de gemeente Woerden zijn twee locaties aangeboden. In beide gevallen ging het om een 
kantoorpand. In juli 2016 is in het regionale wethoudersoverleg onderwijs besloten om de locaties in de 
gemeente Stichtse Vecht en Zeist in te richten als ISK locatie. Hiervoor is om technische en financiële 
redenen gekozen. Door beide gemeenten kon namelijk een voormalig schoolgebouw aanboden worden. 

Vervolg: 

De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen middels raadsinformatiebrieven of indien van 
toepassing d.m.v. een raadsvoorstel. 



Bijlagen: 

Raadsvoorstel 16R.00534 
Raadsbesluit 16R.00399 
Bestuursovereenkomst COA 16.018108 
Uitkomst stadsgesprekken 16.018110 
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