
Beantwoording technische vragen CDA bij raadsvoorstel (17R.00122): 

 

Naar aanleiding van het voorstel versnelling woningbouw en de gisteravond gehouden 

informatie avond heb ik nog een aantal technische vragen. Zouden jullie mij die schriftelijk 

kunnen beantwoorden? Ik hoop dat dit nog lukt voor de commissie ruimte van volgende 

week. 

 

Huisvesting statushouders 

1. Kunnen jullie een tabel maken met daarin een overzicht van de volgende zaken: 

- de aantallen van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders van 2016-2019 zoals 

de inschattingen nu zijn, de landelijke verplichting dus. 

De taakstelling wordt per half jaar door het Rijk vastgesteld. Ongeveer een maand voor het 

verstrijken van het halve jaar wordt de nieuwe taakstelling bekend gemaakt. Een half jaar of 

zelfs een jaar vooruit inschatten is onmogelijk omdat de instroom sterk fluctueert.  

Taakstelling 2016-l: 60 

Taakstelling 2016-ll: 69 

Taakstelling 2017-l: 39 

- de (gewijzigde) ambitie/realisatie van de gemeente Woerden, zoals nu in het voorstel 

opgenomen, voor de jaren 2016-2019. 

De ambitie voor 2016-2017-2018 was 400 en in het raadsvoorstel wordt voorgesteld deze 

ambitie bij te stellen naar 300. Er is geen ambitie geformuleerd voor 2019. Het huisvesten van 

deze 400 (nu 300) personen was teruggebracht naar de jaren 2016-2017 vanwege de urgentie 

bij het COA (prop in AZC), het sneller starten van integratie voor deze groep en de financiële 

prikkel + ondersteuning vanuit het Rijk voor de periode t/m 2017. 

Het nu versneld huisvesten van statushouders bovenop de reguliere taakstelling, betekent dat 

we voorlopen op de taakstellingen voor 2018 en 2019. In die jaren zullen dan minder of geen 

statushouders gehuisvest moeten worden. 

 

- kunnen jullie in deze tabel ook aangeven wat de, volgens woningbouwplanning en dit 

voorstel, oplevering is van sociale huurwoningen gedurende deze jaren? 

 

Oplevering sociale huurwoningen 2016 t/m 2018 

Jaar Locatie Aantal 

2016 Stadspoort 52 kamers (tijdelijk) 

2017 ’t Oude Landt 

De Bleek 1 

  5 appartementen 

48 tijdelijk 

2018 Pius X 

Woonspoor (Campina) 

 

Snellerpoort 

De Pionier, Zegveld 

30 appartementen 

32 zorgappartementen  

     (tbv Philadelphia) 

50 appartementen 

16 appartementen 

2019 Den Oudsten 21 appartementen 

2020 Vm Scholenlocaties Kamerik   8 appartementen 

Totaal  100 tijdelijk 

162 permanent 

262 

 

 

2. Kunnen jullie aangeven hoe de situatie bij de Asielzoekerscentra is op dit moment, in 

hoeverre is er nog sprake van de 'prop' in de uitstroom naar gemeenten? 

De zogenaamde “prop” in asielzoekerscentra is afgenomen. Anderzijds sluiten er veel 

asielzoekerscentra omdat contracten voor tijdelijke locaties aflopen. Daarnaast zijn er nog 



steeds veel statushouders die maandenlang op een woning wachten in de asielzoekerscentra. 

Om beide redenen vraagt het Rijk nog steeds aan gemeenten om versneld statushouders te 

huisvesten. Daarbij speelt mee dat er veel gezinsherenigers naar Nederland komen (die ook 

tijdelijk in een AZC verblijven) en we niet weten wanneer de instroom weer op gang komt.  

 

Sociale woningen, wachtlijsten en toewijzing 

4. Kunnen jullie een overzicht geven van de toewijzing van sociale huurwoningen in de 

laatste twee kwartalen van 2016 en het eerste van 2017 met een onderscheid tussen 

statushouders en andere woningzoekenden? 

kwartaal Woningen statushouders personen Woningen regulier 

Q1 2016 5 woningen  13 personen 118 woningen in Q1 + Q2 

Q2 2016 10 woningen 12 personen 118 woningen in Q1 + Q2 

Q3 2016 12 woningen 26 personen 200 woningen in Q3 + Q4 

Q4 2016 6 woningen + 52 kamers 

Stadsbrink 

84 personen 200 woningen in Q 3 + Q4 

Q1 2017 6 woningen 30 personen 72 woningen tot 14-3-2017 

Enkele gezinsherenigers zijn gehuisvest in woningen die al waren toegewezen en enkele 

minderjarige vluchtelingen bij gastgezinnen. Die zijn in bovengenoemde aantallen 

inbegrepen. 

 

5. Kunnen jullie aangeven wat de inschatting is voor dit jaar van vrijkomende sociale 

woningen en welk aandeel daarvan wordt toegewezen aan statushouders om de ambitie te 

realiseren? 

Jaarlijks komen er gemiddeld 250 tot 300 sociale huurwoningen vrij in de gemeente Woerden. 

Iedere vrijkomende woning wordt door Groenwest als optie beschouwd om statushouders te 

huisvesten. Dit is afhankelijk van de personen die op de lijst staan om gehuisvest te worden in 

relatie tot de aangeboden woning, de hoogte van de huurprijs en de concentratie van 

statushouders in een straat/wijk. 

 

6. Is het mogelijk een update te doen van de wacht- en zoektijden op dit moment? 

De gemiddelde wachttijd voor een woning is 9 jaar. Voor de wat jongere woningen is de 

wachttijd langer, ongeveer 12-13 jaar. De zoektijden heeft Groenwest niet beschikbaar, die 

worden geregistreerd door Woningnet.  
 

7. Op welke manier wordt het risico voor eigenaren van koopwoningen op de locaties 

Mauritshof en Jan Steenstraat gedekt, voor de mogelijkheid dat de woningen na tien jaar 

moeten worden gesloopt? Binnen welke termijn wordt alsnog een bestemmingsplan procedure 

voor deze locaties gestart? 

De gemeente heeft het voornemen de bestemmingsplanprocedure zo spoedig mogelijk te 

starten omdat de tijdelijke vergunning niet strookt met de permanente invulling op deze 

locaties. Het is echter de enige oplossing om versnelling te realiseren. 

Het afdekken van het risico voor koopwoningen op deze locaties zal worden meegenomen in 

het programma van eisen als we de uitvraag aan de markt doen. 

 

8. Is bij locatie De Bleek ook onderzocht of er een koppeling kan worden gemaakt tussen 

tijdelijke woningen en overgang naar huisvesting in een gerenoveerd of herontwikkeling 

pand? Is het mogelijk in de businesscase een verbinding te maken waarbij de tijdelijke 

woningen op dat moment verdwijnen? 

De koppeling tussen de tijdelijke woningen en verhuizing naar nieuwe woningen of het 

getransformeerde pand wil de eigenaar van deze locatie tot stand brengen. De termijn voor 

tijdelijke woningen hangt mede af van de mogelijkheden tot ontwikkeling van permanente 

woningbouw op deze locatie. Dit wordt duidelijk na de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie 



Middelland. Eén en ander hangt met elkaar samen maar uiteindelijk zal een financieel 

haalbare business case leidend zijn. 

 

9. Wordt de vestiging van het Oudenhuis op de locatie Snellerpoort onderzocht? 

Die optie is besproken met Groenwest omdat het Oudenhuis sociale huur betreft. Het is niet 

eenvoudig het Oudenhuis op locatie Snellerpoort te realiseren vanwege kostenverhogende 

elementen zoals de extra veiligheidseisen, half-verdiept parkeren en de wens om 

energiezuinige woningen te bouwen. Besluitvorming op dit punt is er nog niet.  

 


