
 

 

Amendement aanpassen ambitie huisvesting statushouders  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (17R.00122) 
versnelling woningbouw 2017 Woerden: 
 
De raad besluit: 
 
Het huidige beslispunt 6:   
 
6. In te stemmen met het bijstellen van de ambitie: niet 400 maar 300 statushouders te 

huisvesten; 
 

wordt gewijzigd zodat dit als volgt komen te luiden: 
 
6. In te stemmen met het wijzigen van de ambitie voor huisvesting van statushouders 

inclusief gezinshereniging: de wettelijke taakstelling wordt gehanteerd als 
ondergrens, waarbij herhuisvesting van statushouders uit Stadspoort na 
gezinshereniging de opgave is die een extra inspanning kan vergen. 
 

Toelichting 
 
De raad heeft de ambitie uitgesproken om 400 statushouders te huisvesten in 2016 en 2017, 
om hiermee de wettelijke taakstelling naar voren te halen en bij te dragen in de vermindering 
van de druk op asielzoekerscentra. Om dit mogelijk te maken is onderzocht of een 
versnelling van de sociale woningbouw mogelijk is. Deze mogelijkheden zijn beperkt 
gebleken, voorgesteld wordt daarom de ambitie bij te stellen naar 300.  
 
Woerden loopt voor op de realisatie van de wettelijke taakstelling van huisvesting van 
statushouders. Nu de versnelling van de bouw van sociale huurwoningen beperkt mogelijk 
blijkt zorgt de ambitie van huisvesting van statushouders voor extra druk op de lokale 
woningbouw, waarbij de wachttijd voor woningzoekenden gemiddeld al negen jaar bedraagt.  
 
De huisvesting van 52 statushouders op de locatie Stadspoort zorgt de komende jaren voor 
gezinsherenigingen, waarbij de opgave is om deze gezinnen te herhuisvesten binnen onze 
gemeente, om de binding met Woerden te behouden en integratie te versnellen. Ingeschat 
wordt dat alleen de herhuisvesting van deze statushouders de wettelijke taakstelling al doet 
behalen en daarnaast ook een stevige opgave is.  
 
Dit amendement stelt daarom voor niet langer de ambitie van 400 of 300 te huisvesten 
statushouders te hanteren als richtinggevend doel, maar de wettelijke taakstelling te nemen 
als ondergrens en de ambitie te hanteren om de statushouders in de stadspoort na 
gezinshereniging passend en gespreid te herhuisvesten binnen de gemeente Woerden. 
Hierbij kan de opgave in de tijd worden uitgesmeerd over de komende jaren, waarbij de 
beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de doelstelling om de wachttijd niet te laten 
oplopen, samen met de snelheid van gezinshereniging de leidraad is. 
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