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AZC locatie de Bleek 1, huisvesting en integratie van statushouders. 
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1. De brief van het COA m.b.t. het beëindigen van de planvorming opvanglocatie Bleek 1; 
2. De stand van zaken m.b.t. het huisvesten van statushouders; 
3. Een alternatieve bestemming voor het pand aan de Bleek 1; 
4. De stand van zaken m.b.t. de integratie van statushouders; 
5. Samenwerking in U10 verband; 
6. De planning m.b.t. het onderzoeken van locaties, communicatie met de inwoners en de raad. 

1. De brief van het COA m.b.t. het beëindigen van de planvorming opvanglocatie Bleek 1 

In de afgelopen maanden is het pand Bleek 1 onderzocht om in te zetten als AZC locatie voor het huisvesten 
van 300 vluchtelingen op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de eerste helft 
van 2016 is de instroom van vluchtelingen fors afgenomen waardoor het COA heeft geconstateerd dat er 
teveel locaties voor opvang in ontwikkeling waren in de regio Utrecht. De landelijke regietafel heeft 8 
september vastgesteld dat er voldoende opvangcapaciteit aanwezig is. Het COA geeft bovendien aan dat er 
voldoende buffer aan opvangplekken aanwezig is, mocht de instroom weer toenemen. 

De regionale regietafel heeft zich op 7 oktober gebogen over de planvorming van verschillende 
opvanglocaties in de regio Utrecht waaronder het pand aan de Bleek 1 te Woerden. Op basis van de sterk 
verlaagde instroom enerzijds en het gegeven dat andere locaties al in een verder gevorderd stadium van 
ontwikkeling zijn anderzijds, is gezamenlijk besloten de planvorming voor de Bleek 1 te beëindigen. Deze 
afspraak is door het COA vastgelegd in een brief gedateerd 12 oktober 2016 die ter informatie is bijgesloten. 
Wij hebben u in een eerdere RIB 16R.00604 geïnformeerd over de uitkomst van deze regionale regietafel. 

De kosten voor de realisatie van een opvanglocatie zijn volledig voor het COA. Bepaalde kosten in de 
voorbereidende fase zijn echter voor rekening van de gemeente. Denk hierbij aan kosten van 
voorlichtingsbijeenkomsten en communicatie-uitingen, inzet projectteam en beveiliging. De regionale 
regietafel heeft hierover gesproken en gevraagd of er een vergoeding mogelijk is voor deze gemaakte 
kosten. In Woerden gaat het om circa ë 46.000,-. De VNG en het Rijk onderzoeken in hoeverre gemeenten 
een vergoeding ontvangen voor deze gemaakte kosten. 

2. De stand van zaken m.b.t. het huisvesten van statushouders 

De gemeente heeft een wettelijke taakstelling statushouders te huisvesten (129 in 2016). Daar bovenop 
hebben het college en de raad de ambitie uitgesproken statushouders versneld te huisvesten, evenredig 
verdeeld (spreiding) over alle woonkernen van de gemeente. Inclusief de taakstelling heeft men besloten 400 
statushouders te huisvesten in 2016-2017-2018. Te beginnen met een pilot voor het versneld huisvesten van 



52 statushouders op één locatie in Woerden (16R.00289). Door versneld te huisvesten, ontstaat er plaats in 
de opvanglocaties van het COA en heeft Woerden in de jaren na 2017 een verlaagde -of mogelijk één jaar 
geen taakstelling. Ondanks de verminderde instroom van vluchtelingen, pleit het Rijk samen met het COA 
voor het snel huisvesten van statushouders omdat dit o.a. hun integratie ten goede komt. Het Rijk overweegt 
een wet te activeren die de kosten per statushouder die te lang in een AZC verblijft, te verhalen op de 
gemeente, (dit voorstel is nog niet aangenomen) 

Van de 400 statushouders, moeten er nog 270 gehuisvest worden. Om hieraan te voldoen en ervoor te 
zorgen dat de (semi)permanente woningen of getransformeerde panden zowel door de huidige 
woningzoekenden als door statushouders bewoond worden, wil het college in 2017 circa 180 sociale 
huurwoningen realiseren via transformatie en via de bouw van (semi)permanente woningen op een aantal 
locaties. Dit wil het college voor 1-1-2018 realiseren. Allereerst om de opvanglocaties te ontlasten en de 
statushouders een snellere integratie te bieden. Daarnaast kan het college op dit moment gebruik maken 
van de gemeentelijke en regionale projectorganisatie en de financiële middelen die tot 1-1-2018 beschikbaar 
zijn vanuit het Rijk. 

Het aantal van 180 is als volgt berekend: Voor de huisvesting van de 270 statushouders zijn circa 85 
woningen nodig (3,2 personen per woning). Daarnaast zijn er ongeveer 25 woningen nodig voor de 
doorhuisvesting van de statushouders in de Stadspoort (tijdelijke huisvesting ziekenhuis) in 2017. Samen zijn 
dit 110 woningen. Vanuit de reguliere voorraad worden jaarlijks gemiddeld 20 woningen toegewezen aan 
statushouders. Deze woningen trekken we van de 110 af. Uitgangspunt is spreiding maar om dit te realiseren 
zijn meer woningen nodig dan de 90 voor statushouders. Er worden 180 extra woningen toegevoegd om de 
druk op de woningmark te verlichten en de zoektijd voor woningzoekenden niet verder te laten toenemen. 

In januari 2017 volgt een raadsvoorstel met het proces, kaders en de mogelijkheden voor diverse locaties. In 
maart 2017 volgt een raadsvoorstel waarin de definitieve keuze voor locaties, al dan niet voor tijdelijke 
sociale woningbouw, transformatie of nieuwbouw, aan u wordt voorgelegd. Eén van de mogelijke locaties 
voor transformatie is de Bleek 1 waarover u meer leest in de volgende paragraaf. 

3. Een alternatieve bestemming voor het pand aan de Bleek 1 

Aan de genoemde regionale regietafel is voorgesteld de opvanglocaties van met name Woerden en 
Amersfoort niet af te schrijven maar te onderzoeken of deze geschikt gemaakt kunnen worden voor tijdelijke 
huisvesting van een gemengde doelgroep waaronder statushouders. Om de taakstelling versneld te kunnen 
huisvesten, is het noodzakelijk meerdere locaties te onderzoeken omdat er tijdens de onderzoeksfase ook 
locaties afvallen. Om die reden is de Bleek 1 op de lijst van de te onderzoeken locaties geplaatst. 

Het bouwteam van de provincie Utrecht is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het huisvesten 
van andere doelgroepen aan de Bleek 1. Zij hebben 2 scenario's uitgewerkt waarbij de eerste variant plaats 
biedt aan ongeveer 50 grote woningen en de tweede variant aan ongeveer 80 kleine woningen. De 
investering is in circa 10 jaar terug te verdienen. De locatie is gelegen op bedrijventerrein Middelland-Noord. 
Dit deel van Middelland is in onderzoek als beoogd ontwikkelgebied naar woningbouw of een combinatie van 
wonen-werken. Deze ontwikkeling op zowel de korte als lange termijn sluit aan bij deze visie die voor 
Middelland wordt nagestreefd. 

De investering voor deze verbouwing is fors. Daarom is het raadzaam te kijken naar andere effecten zoals 
het voorkomen van leegstand, het verlagen van de bouwkosten als de eigenaar zelf de verbouwing voor 
haar rekening neemt (eigenaar bezit eigen bouwbedrijf) of het benutten van de grote bedrijfshal, 
gemeenschappelijke ruimte en buitenruimte voor sociaal/maatschappelijke doeleinden of wonen. Het 
verlengen van de tijdelijkheid > 10 jaar of het bestemmingsplan wijzigen gericht op een toekomstige 
woonbestemming, behoren tot de alternatieven. Bij realisatie zal een keuze gemaakt worden in de omvang 
van statushouders ten opzichte van andere doelgroepen. Het college denkt aan maximaal 50^0 
statushouders maar bij geschiktheid van andere locaties kan dat percentage naar beneden worden 
bijgesteld. Hiermee wordt een grote concentratie van statushouders op Middelland voorkomen. Overigens 
zal de ontwikkeling van Middelland naar een woonbestemming de komende jaren ook andere bewoners 
aantrekken waardoor langzaam vermenging van doelgroepen tot stand komt. 

De eerste uitkomsten van het onderzoek (quickscan) zijn 18 november ontvangen. Op een aantal punten 
vraagt het nadere uitwerking of aanpassing. Deze uitkomst wordt in eerste instantie met de eigenaar en 
Groenwest gedeeld om de (financiële) haalbaarheid te bespreken. Vervolgens kunnen beide betrokken 
partijen intern bespreken in hoeverre zij vervolgstappen willen zetten of van realisatie afzien. 



4. De stand van zaken m.b.t. de integratie van statushouders 

Stadspoort: In december wordt de locatie RPCW-vleugel van het Antoniusziekenhuis in gebruik genomen. 
Deze locatie biedt plaats aan 52 statushouders die gehuisvest worden volgens het principe van 
kamergewijze verhuur met een gemeenschappelijke badkamer/keuken/woonkamer. Hiermee kunnen 
statushouder starten met hun integratie maar is doorhuisvesting in alle gevallen noodzakelijk. We zien deze 
locatie al een springplank naar vervolghuisvesting. De locatie is de naam Stadspoort meegegeven. Meer 
over de prijsvraag en de achtergrond van deze naam is te lezen in de nieuwsbrief van Wij Zijn Woerden. 
Om het huisvesten van de 52 toekomstige bewoners in goede banen te leiden, is een werkgroep opgericht. 
Alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep en gezamenlijk is een draaiboek opgesteld 
waarin allerhande zaken zijn vastgelegd. Te denken valt aan afspraken over de toewijzing van de kamers, 
huurcontracten, aanvraag uitkering, inrichting, inburgering, integratie, vrijetijdsbesteding, toewijzen 
huisarts/tandarts, verzekeringen etc. De formele taken worden uitgevoerd door Fermwerk, Gemeente 
Woerden, Groenwest en het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. Hand- en spandiensten worden verricht 
door het burgerinitiatief Wij Zijn Woerden (WZW). Zij zijn onder andere betrokken bij de inrichting van de 
kamers, het welkom heten van de groep bewoners op de zogenaamde regeldagen en na huisvesting van de 
groep het aanbieden van allerhande activiteiten. Bedrijven op het bedrijventerrein Middelland zijn tijdens een 
bijeenkomst geïnformeerd over de komst van de nieuwe bewoners en zij zijn schriftelijk uitgenodigd een 
statushouder kennis te laten maken binnen hun bedrijf of organisatie. 

Voor deze specifieke locatie is een beheergroep in het leven geroepen die in november voor de eerste keer 
bij elkaar is gekomen. Deelnemers aan dit overleg zijn het St. Antonius ziekenhuis, de Gemeente Woerden 
(o.a. teamleider BOA's), Groenwest, Politie en VSGH. Insteek van dit overleg is vooral gericht op 
leefbaarheid en veiligheid. Indien nodig schuiven ook andere ketenpartners aan. 

Fermwerk: Fermwerk heeft in de afgelopen periode in samenwerking met ketenpartners een aanbod 
ontwikkeld voor statushouders. Binnen 2 weken volgt er een assessment en een talentgesprek waarna een 
plan van aanpak wordt opgesteld. De statushouder kan op vier verschillende manieren integreren/inburgeren 
waarbij het niveau en de talenten van de statushouders uitgangspunt zijn. Het aanbod is te zien in het 
bijgevoegde stroomschema. Deze aanpak wordt uitgewerkt samen met de betrokken partners VSGH, 
Fermwerk, Wij Zijn Woerden en de gemeente. 

Woerden-Fermwerk kiest niet voor een volgtijdelijke aanpak maar bemiddelt indien mogelijk direct naar 
betaald werk, ook als men de taal nog niet (volledig) spreekt. Hiervoor wordt een intensievere samenwerking 
met uitzendbureaus aangegaan. Het Leer Ontwikkel Centrum (LOC) gaat werken met een extra jobcoach 
voor statushouders. Met WIL, RSDKRH, Biga, Pauw en UWV is afgesproken dat men gaat werken met 
regionale functieprofielen. 

Wij Zijn Woerden: het burgerinitiatief heeft in de afgelopen maanden vooral veel voorbereidende activiteiten 
verricht. De website www.wiiziinwoerden.nl is live en inmiddels heeft het platform d.m.v. nieuwsbrieven hun 
activiteiten onder de aandacht gebracht. Wij Zijn Woerden - jong heeft een stageproject ontwikkeld voor 
scholieren van de Minkema en Kalsbeek. 22 november heeft Wij Zijn Woerden een bijeenkomst 
georganiseerd voor alle vrijwilligers waarbij hun inzet voor de statushouders in de Stadspoort alle aandacht 
krijgt. 

Meerdere ketenpartners zijn betrokken bij bovengenoemde aanpak maar Fermwerk, VSGH, WZW en de 
gemeente vormen de kern als het gaat om de integratie en inburgering van statushouders. Natuurlijk worden 
ook de statushouders zelf betrokken, met name de groep die we in december gaan huisvesten. 

5. Samenwerking in U10 verband 

Regio: In LH O verband zijn eveneens een aantal stappen gezet waaronder afspraken die zijn vastgelegd in 
het convenant zoals aangegeven in de RIB 16R.00604. Dit convenant is geaccordeerd door het college en is 
aan u ter consultatie toegezonden. U kunt in de commissievergadering Middelen van december uw 
opmerkingen en suggesties meegeven. Regionale ondertekening heeft in januari 2017 plaats, (in 
tegenstelling tot het bericht wat is afgegeven in de commissie Middelen van 15 november 2016) Met de 
gemeenten Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Woerden ontwikkelen we de doorgaande lijn (start 
integratie-inburgering in AZC). Met de projectleider van het ministerie van Sociale Zaken en de landelijke 
projectleider van het COA hebben we de mogelijkheid besproken om alle statushouders in de provincie 
Utrecht te koppelen aan gemeenten in deze regio. Vanaf januari/februari 2017 zijn we voornemens het 
assessment voor nieuwe statushouders al in de opvangcentra af te nemen en zo mogelijk daar te starten 
met de integratie(taallessen, inburgering of integratie activiteiten). 



Door als U10 regio de doorgaande lijn uit te rollen, kunnen statushouders overal in de regio met een 
voorsprong op integratie geplaatst worden in de gemeente waar ze worden gehuisvest. Deze samenwerking 
voorkomt dat iedere gemeente het wiel aan het uitvinden is om statushouders op een juiste manier naar de 
arbeidsmarkt te begeleiden. Daarnaast kan het gezamenlijk inkopen van instrumenten en expertise synergie 
opleveren. Valkuilen en successen worden uitgewisseld waarmee ook wij ons voordeel kunnen doen. 

6. De planning m.b.t. het onderzoeken van locaties, communicatie met de inwoners en de raad. 

Zoals door u gevraagd in de commissievergadering Middelen van 15 november wordt u een tijdpad 
geschetst voor de te zetten stappen m.b.t. het huisvesten van statushouders. De afgelopen maanden is de 
strategische woningbouwplanning voor de komende jaren tot stand gekomen (RIB jaarbrief wonen/str. 
Wbplanning 16R.0713). Het aandeel sociale huurwoningen voor statushouders maakt integraal onderdeel uit 
van deze woningbouwplanning. 

In de afgelopen maanden zijn meerdere locaties in beeld gebracht en panden door eigenaren aangeboden. 
Een eerste quickscan op verschillende locaties heeft plaatsgevonden. Voor andere locaties wordt hier nog 
aan gewerkt. In januari komen wij met een voorstel waarin het proces wordt beschreven en de raad wordt 
gevraagd kaders te stellen voor de groslijst van locaties. In februari worden de betrokken wijken en dorpen 
geraadpleegd waarna een raadsvoorstel in maart volgt voor de definitieve keuze van locaties. Vervolgens 
resteren er nog 9 maanden om de gekozen locaties te realiseren en de statushouders te huisvesten. 
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