
 

    
 
Amendement aanpak onderzoek opvang vluchtelingen 
 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel inzake 
opvang vluchtelingen (16R.00290). 
 
De raad besluit: 
 
het huidige besluit 
 

1. In te stemmen met het doen van onderzoek naar een locatie voor 
vluchtelingenopvang voor 300 vluchtelingen in de gemeente Woerden.  
 

wordt aangevuld met de volgende beslispunten: 
 

2. Het proces hierbij als volgt vorm te geven: 
a. Op korte termijn wordt algemeen bekend gemaakt welke beoogde locatie er in 

aanmerking komt voor de opvang van vluchtelingen in Woerden.  
b. Hierna worden stadsgesprekken voor inwoners van de hele gemeente 

georganiseerd en bijeenkomsten met direct betrokkenen. 
c. Direct betrokkenen worden nauw betrokken bij de verdere detaillering van de 

plannen, hun opmerkingen worden hierin zoveel mogelijk meegenomen. 
d. Er wordt in beeld gebracht op welke manier de Woerdense samenleving kan 

bijdragen aan opvang van vluchtelingen op deze locatie en wie hieraan een 
bijdrage willen en kunnen leveren. 
 

3. De uitkomst van het onderzoek naar de locatiekeuze, bijdrage van de Woerdense 
samenleving, waarborging van de veiligheid en de financiële consequenties, wordt 
als raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 

 
Toelichting 
Door een duidelijk proces aan te gaan in gesprek met inwoners over een concrete locatie 
kan onderzocht worden of er in Woerden draagvlak en draagkracht is voor de opvang van 
asielzoekers.  
Hierbij worden inwoners uit zowel de hele gemeente als direct betrokkenen via 
stadsgesprekken en bijeenkomsten betrokken. Direct betrokkenen kunnen actief meedenken 
en hun inbreng wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de locatiekeuze. 
 
Nadat in beeld is gebracht welke locatie geschikt is, wat de bijdrage is van de Woerdense 
samenleving, hoe bijvoorbeeld omgegaan wordt met onveiligheidsgevoelens en welke 
financiële consequenties er zijn, kan de gemeenteraad een afweging maken over de 
haalbaarheid van een dergelijke opvanglocatie. 
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