Aanvraag interpellatiedebat opvang vluchtelingen en huisvesting
statushouders
Introductie








De gemeenteraad is afgelopen week geïnformeerd over de manier waarop het
college van plan is om invulling te geven aan de huisvesting en integratie van
statushouders en asielzoekers in Woerden. In de aangenomen motie d.d. november
2015 zijn de kaders en randvoorwaarden opgenomen die de gemeenteraad hieraan
heeft gesteld.
De gemeenteraad heeft daarin ook aangegeven graag nauw betrokken te willen zijn
bij het proces, daar waar mogelijk een rol te willen spelen in de besluitvorming, en
dat zij in ieder geval niet voor voldongen feiten wil worden gesteld.
De door de burgemeester gegeven interviews in de media, de verzonden
persberichten en de meest recente raadsinformatiebrief hebben bij verschillende
raadsfracties niet tot het idee geleidt nauw betrokken te worden.
De raad is onverminderd van oordeel dat de wijze waarop invulling wordt gegeven
aan de eerdere besluitvorming, juist op dit dossier, ook vraagt om betrokkenheid van
de raad.

Met deze interpellatie willen de indieners helderheid krijgen over de invulling van de kaders
zoals in de motie van november 2015 zijn verwoord, en het debat mogelijk maken over
eventuele opvang van statushouders en/of vluchtelingen:
Vragen:
1. Waarom heeft u gekozen voor persverklaringen vooruitlopend op bespreking met de
gemeenteraad?
2. Waarom krijgt de raad een raadsinformatiebrief, in feite een mededeling, en geen
raadsvoorstel?
3. Waarom wordt er niet vooraf om goedkeuring van de raad gevraagd voor de
financiële consequenties? (zoals vastgelegd in de nota Financial Governance)
4. Bent u van mening dat fundamentele keuzes, zoals het versnellen van de taakstelling
van statushouders en het principe besluit om een AZC/vluchtelingenopvang, passen
binnen de kaders zoals in november vastgesteld?

5. Bent u het met de indieners van dit interpellatieverzoek eens dat daar waar de RIB
de inzet voor de opvang van vluchtelingen beschrijft, dit buiten de door de raad
vastgestelde kaders valt en derhalve nog discussie in de raad behoeft?
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