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Motie vreemd - Raad aan zet! 
  
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 november 2021, 
 
constaterende dat: 
1. in de tweede helft van 2021 het aantal asielverzoeken aanzienlijk is gestegen;  
2. de centrale opvangcentra in het land helemaal vol zitten; 
3. door de krapte op de woningmarkt naast asielzoekers ook nog veel statushouders (= 

vergunninghouders) in de centrale opvangcentra verblijven. Daarom wordt nu vanuit het Rijk een 
beroep op de gemeenten gedaan voor de opvang van extra asielzoekers en het huisvesten van 
meer statushouders; 

4. in de raadsinformatiebrief van 21 september 2021 te lezen is dat de Utrechtse gemeenten in 
december 2021 een voorstel richting het Rijk gaan doen, waarin wordt aangegeven onder welke 
randvoorwaarden zij in de provincie Utrecht kunnen gaan voldoen aan het verzoek vanuit het Rijk. 
De raad wordt vervolgens begin 2022 over de voortgang van het voorstel geïnformeerd; 

5. de taakstelling huisvesting statushouders voor Woerden voor 2021 is verhoogd tot 74. Voor 2022 
wordt opnieuw een hogere taakstelling verwacht van tussen de 40 en 77 vergunninghouders. Eind 
2022 zal er een tekort op de taakstelling zijn van tussen de 40 en 70 vergunninghouders, 

 
overwegende dat: 
1. de huisvesting van statushouders de komende jaren een extra druk legt op de sociale 

woningvoorraad en dat de gemiddelde wachttijd inmiddels is opgelopen tot 14 jaar; 
2. maatschappelijk en politiek draagvlak evident is bij besluiten over de opvang van asielzoekers en de 

huisvesting van statushouders; 
3. het daarom aan de raad is om over de opvang van extra asielzoekers en de huisvesting van 

statushouders een besluit te nemen op voorstel van het college; 
4. ingevolge de motie met de titel 'Plan van aanpak tijdelijke huisvesting statushouders' van 18 

februari 2021 het college voor het einde van het tweede kwartaal van 2021 een concept plan van 
aanpak aan de raad moet voorleggen met daarin voorstellen voor een evenwichtige verdeling van 
de beschikbare woningen naar de verschillende groepen woningzoekenden. Op dit moment is nog 
geen plan van aanpak ter besluitvorming aan de raad voorgelegd; 

5. de themabijeenkomst van 18 november over bovengenoemde raadsinformatiebrief een vervolg 
krijgt. Er zijn nog veel openstaande vragen voor de wethouder en de discussie tussen de fracties is  
door tijdgebrek nog niet goed gevoerd. Deze vervolgbijeenkomst zal naar verwachting gezien de 
planning niet meer voor het einde van het jaar worden gevoerd. Volgens de raadsinformatiebrief 
gaan de Utrechtse gemeenten in december 2021 een voorstel aan het Rijk doen, 

 
verzoekt het college: 
geen onomkeerbare besluiten te nemen en/of afspraken met andere Utrechtse gemeenten, de Provincie 
Utrecht en/of het Rijk te maken over de opvang van asielzoekers en/of een (verdere) verhoging of wijze 
van invulling van de taakstelling statushouders in Woerden, alvorens het college daarover een besluit 
aan de raad heeft gevraagd. 

   
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Rumo van Aalst, CDA Woerden 
Jaap van der Does, Lijst van der Does 
Florian van Hout, De Woerdense VVD 
Wilma de Mooij, WeDo politiek 
 
 
 
 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 25 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 

  


