Amendement onderzoek opvang vluchtelingen RV 16r.00290
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel inzake opvang
vluchtelingen.(16r.00290)

De raad besluit:
In te stemmen met het doen van onderzoek naar een locatie voor vluchtelingenopvang voor circa 300 vluchtelingen in de
gemeente Woerden.

te vervangen door:

In te stemmen met het doen van onderzoek naar de mogelijkheid
in Woerden een locatie voor vluchtelingenopvang te realiseren.

Inleiding:
Het college heeft u in de RIB van 14 maart (16R.00121) geïnformeerd over
het onderzoek naar een locatie voor vluchtelingenopvang (spoor A),
de laatste stand van zaken m.b.t. het huisvesten van statushouders (spoor B)
en de manier waarop zij de integratie van beide groepen wil aanpakken (spoor C).
In het interpellatiedebat van 24 maart 2016 heeft u aangegeven dat u bij voorkeur aan de hand van een
raadsvoorstel het debat over deze zaken wilt voeren. Zoals toegezegd vindt u in dit raadsvoorstel tevens een
beschrijving van het proces van de verschillende onderdelen, een toelichting op de aantallen statushouders, de
aanpak van de integratie, en een verder uitgewerkte onderbouwing van de financiering.
De ontwikkelingen gaan door. Inmiddels heeft Woerden het verzoek ontvangen te kijken naar de mogelijkheid om
hier een Internationale Schakelklas (ISK) te vestigen. In dit raadsvoorstel
informeren wij u hierover. (Gemakshalve noemen we dit spoor D.)
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:
De raad wordt uitgenodigd kaders te stellen en heeft het budgetrecht.

Beoogd effect:

De gemeente Woerden is maatschappelijk verantwoordelijk om bij te dragen aan een goede opvang van vluchtelingen.

Te vervangen door:

De gemeente Woerden wil onderzoeken of, op welke wijze en in
welke mate zij gevolg kan geven aan de oproep van rijk en
provincie inzake opvang vluchtelingen en asielzoekers.

Met de opvang van vluchtelingen beoogt het college van B&W, mede op verzoek van het Rijk en de provincie
Utrecht, het COA, dat met overvolle opvangcentra kampt, te ontlasten.
In een brief van 13 mei 2016 schrijft minister Plasterk gemeenten aan om de oplevering van opvanglocaties te
versnellen.
Voor meer informatie (is) de betreffende brief bijgevoegd.
De vluchtelingen in de opvang krijgen activiteiten aangeboden, waaronder onderwijs, zodat in dit stadium al een
begin gemaakt wordt met de integratie.
Argumenten:
Er zijn onvoldoende opvangplaatsen voor de enorme toename van vluchtelingen waar Nederland mee te maken
heeft. Om een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke opgave stelt het college van B&W voor een
opvanglocatie realiseren voor een periode van maximaal 5 jaar met een capaciteit van circa 300 vluchtelingen.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar geschikte locaties.

Het tekstgedeelte: “COA t/m Woerdense bevolking” (net voor Kanttekeningen)

Te vervangen door:

naast het versneld voldoen aan de wettelijke verplichting tot opvang en
integratie van statushouders en het helpen realiseren van een ISK in Woerden,
ook realiseren van een zgn AZC in Woerden, is een grote opgave voor zowel
de gemeente als de daarvoor in te zetten organisaties, instanties en de
Woerdense samenleving.
Onderzoek naar draagvlak, draagkracht, draagvermogen, financiële
consequenties is daarom geboden.
Daar zal het onderzoek zich op richten.

Kanttekening:
Het COA draagt zorg voor de kosten van inrichting/verbouw en exploitatie van het
opvangcentrum. De gemeente heeft indirecte kosten voor de voorbereidingen van het project, vergunningen,
communicatie, bewonersbijeenkomsten en overige ambtelijke inzet. Het COA biedt de gemeente per jaar per
vluchteling een vergoeding van C 291,- per persoon. Bij een populatie van 300 personen bedraagt dit C 87.300,aan inkomsten. Daarnaast kan de gemeente C 11.000,- vergoeding ontvangen voor communicatiekosten i.v.m.
de vestiging van een opvanglocatie. Afhankelijk van wensen van betrokkenen, kan er sprake zijn van overige
kosten. Bijvoorbeeld extra straatverlichting, aanleg groen, schoonmaakkosten of andere onvoorziene kosten.
Voor de opvanglocatie zelf is het
COA volledig financieel verantwoordelijk.
Samenvattend: inkomsten circa € 100.000 eenmalig en daarna € 87.300 per jaar.
Eventuele uitgaven nader te bepalen.
Financiën
De onderzoekskosten worden bekostigd uit de reguliere begroting 2016.
Communicatie:

Te vervangen door:

Voor het onderzoek wordt een communicatieplan opgesteld dat aangepast
wordt, zodra de actualiteit daarom vraagt. In de communicatie richten we ons
tot tal van doelgroepen en representatief deel van de bevolking.
Het goed informeren vormt de basis van het onderzoek.
www.woerden.nl/vluchtelingen verstrekt deze informatie. Andere
communicatiemiddelen zijn o.a. persberichten en publicaties op de
gemeentelijke infopagina.
Via het daarvoor geopende mailadres vluchtelingen@woerden.nl en het
telefoonnummer van de gemeente kan men rechtstreeks contact opnemen,
vragen stellen en suggesties doen.
Met de raad is afgesproken haar gedurende het proces informeel op de hoogte
te houden over de voortgang m.b.t. het onderzoek.

Toelichting:
Nadat bij de raad in beeld is wat inWoerden draagvlak, draagkracht en draagvermogen zijn tot het doen
vestigen van een opvanglocatie voor asielzoekers/vluchtelingen en er een beeld is van de financiële
consequenties ervan, kan zij het besluit nemen of en welke vorm zij gehoor kan geven aan de oproep
van de minister.
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