
Aanvraag interpellatiedebat (nood)opvang vluchtelingen 

 

De afgelopen periode heeft een grote toename laten zien van het aantal vluchtelingen dat uit 

het Midden-Oosten naar Europa komt. Deze toename heeft ook effect op Nederland. Ook 

Woerden ziet zich gesteld voor de opgave om een antwoord te geven op de vraag hoe en op 

welke wijze de gemeente omgaat met de vluchtelingenproblematiek. De fractie van 

Progressief Woerden heeft hier op 2 september jl. artikel 40-vragen over gesteld. Deze 

vragen zijn nog niet beantwoord door het college. 

 

Het college heeft al wel bekend gemaakt bereid te zijn om opvang te verlenen voor 300 tot 

500 vluchtelingen in Snellerpoort. Deze aankondiging heeft geleid tot uiteenlopende reacties 

en stevige discussies, onder meer op social media, waarbij een tweedeling lijkt te ontstaan 

tussen geharnaste voor- en tegenstanders. De indieners van deze aanvraag zijn van oordeel 

dat het van belang is dat ook de gemeenteraad in staat is om onderling en met het college 

over dit onderwerp een discussie te voeren. Het maatschappelijk debat moet immers juist 

ook plaatsvinden tussen en met volksvertegenwoordigers. Met onderstaande vragen 

proberen de indieners de voorzet te geven voor een debat, waarin ruimte is voor beide 

opvattingen – en alles wat er tussen zit. 

 

1. Kan het college danwel de burgemeester de vragen zoals die door Progressief 

Woerden zijn gesteld, beantwoorden als onderdeel van het interpellatiedebat, dan 

wel (bij voorkeur) de raad voorafgaand aan het debat van die antwoorden voorzien? 

2. Opvang in een sporthal is normaal gesproken voor kortdurend verblijf. Welke 

afspraken zijn er met het COA of andere partijen als het gaat om de duur van de 

opvang? 

3. In een deel van de samenleving bestaan zorgen over onder meer de impact op de 

omgeving en de veiligheid van de inwoners. Neemt het college danwel de 

burgemeester bijzondere maatregelen om een en ander in goede banen te leiden, en 

zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college danwel de burgemeester voorbereid op dagbesteding of andere 

voorzieningen voor vluchtelingen zolang die in Snellerpoort verblijven? 

5. Het onderwerp ‘opvang vluchtelingen’ is een gevoelig onderwerp in de maatschappij. 

Op welke wijze heeft het college danwel de burgemeester nagedacht en uitvoering 

gegeven aan communicatie met de samenleving en de gemeenteraad over dit 

onderwerp? 

 

De indieners, 

 

D66, Heerd Jan Hoogeveen 

CU/SGP, Simon Brouwer 

STERK Woerden, Elias Bom 

VVD, Stefan van Hameren 

Progressief Woerden, Marieke van Noort 

CDA, Arjan Noorthoek 

LijstvanderDoes, Jaap van der Does 

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 


