
    

Motie - Plan van aanpak tijdelijke huisvesting statushouders 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, gehoord de 
beraadslaging over de Jaarbrief Wonen 2020 tijdens de Politieke Avond van 21 januari en 11 
februari, 
 
constaterende dat: 

1. we in 2021 een hogere taakstelling voor het huisvesten van statushouders krijgen 
(2,5 keer hoger dan gebruikelijk, zijnde 82 personen); 

2. dit naar verwachting vooral alleenstaanden zullen zijn; 
3. daarnaast ook 25 personen uitstromen vanuit De Stadspoort; 
4. het nog niet te zien is welk effect de coronacrisis heeft, waardoor mogelijk meer 

mensen een beroep moeten doen op de sociale woningvoorraad. 
 
overwegende dat: 

1. we een verantwoordelijkheid hebben tegenover ingeschreven woningzoekenden; 
2. we ook een verantwoordelijkheid hebben om de taakstelling van het Rijk (huisvesten 

statushouders) uit te voeren; 
3. een goede spreiding van statushouders bij kan dragen aan de integratie;  
4. het college reeds is gestart te onderzoeken op welke manier het aan de taakstelling 

van het Rijk kan voldoen; 
5. de taakstelling van het Rijk zo min mogelijk ten laste mag komen van de lange wacht- 

en zoektijd waar nu al sprake van is. 
 
verzoekt het college: 

- voor het einde van het tweede kwartaal van 2021 een concept-plan van aanpak aan 
de raad voor te leggen met daarin voorstellen voor een evenwichtige verdeling van de 
beschikbare woningen naar de verschillende groepen woningzoekenden, waarbij 
tevens creatieve en innovatieve oplossingen worden afgewogen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens,  
De Woerdense VVD, Florian Bos 
Progressief Woerden, Marguerite Boersma 
D66, Birgitte van Hoesel 
CDA, Toos van Soest 
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen 
ChristenUnie/SGP, Daphne van der Wind 
STERK Woerden, Wout den Boer 
Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 
 
Toelichting  
Tijdens de behandeling op de Politieke Avond van 21 januari en 11 februari hebben we 
gesproken over het belang van zorgvuldige huisvesting voor statushouders. Er ligt een 
taakstelling om in het eerste halfjaar 2021 41 statushouders te huisvesten. De taakstelling 
voor het tweede halfjaar wordt nog nader bekend gemaakt, maar zal naar verwachting 
eveneens 41 statushouders betreffen. Het is nog onbekend hoeveel woningen er exact in 
2021 beschikbaar zullen zijn, maar feit is dat deze doelgroep vanuit gemeente Woerden 
huisvesting aangeboden moet krijgen. De wijze waarop dit gebeurt is nog niet bekend. 
Daarnaast zijn er forse wachtlijsten voor een sociale huurwoning in onze gemeente. De 



    

schaarste moet eerlijk verdeeld worden en/of er moet op korte termijn woonruimte gecreeërd 
worden. Daarom is het van belang dat het college zo snel mogelijk met een plan van aanpak 
komt met daarin verschillende mogelijkheden en/of voorstellen voor het huisvesten van de 
statushouders. Zo kunnen goede afwegingen en keuzes worden gemaakt en kan huisvesting 
van deze bijzondere doelgroep zo zorgvuldig mogelijk verlopen.   
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 17 februari, voortgezet op 18 
februari 2021, 
 
De griffier,   De voorzitter, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas  V.J.H. Molkenboer 


