
















Prognose taakstelling gemeenten Lopikerwaard+

Aangekondigde Verwachte taakstelling door het COA

taakstelling (gemeld door vertegenwoordiger van

 door het Rijk het COA)  Per gemeente 

1e helft 2016 2e helft 2016 voor heel 2016 voor heel 2017 tot en met 2017

Oudewater 12 18 30 42 72

Montfoort 17 24 41 50 91

Lopik 17 26 43 89 132

IJselstein 40 63 103 153 256

Woerden 60 90 150 310 460

  367 644 1011

 

Totale prognose 2016-2017 1011

 

1011

Benodigde units bij gemiddelde van 4 personen per tijdelijke unit: 253

Benodigde units bij gemiddelde van 3 personen per tijdelijke unit: 337

Benodigde units bij gemiddelde van 2 personen per tijdelijke unit: 506



  

 
Persbericht 
 
 
29 oktober 2015 
 

Gemeenten Lopikerwaard zoeken samenwerking in 
huisvesting statushouders om druk op regionale 
woningmarkt te voorkomen 
 
De gemeenten in de Lopikerwaard (Woerden, Oudewater, IJsselstein , Montfoort, Lopik) streven 

naar samenwerking op het gebied van huisvesting voor statushouders. Door de grote toestroom 

van vluchtelingen in Nederland is het belangrijk dat statushouders - mensen die al een 

verblijfsvergunning hebben en die nu nog in een AZC verblijven - doorstromen naar tijdelijke 

huisvesting en pas op termijn naar reguliere huisvesting. Hierdoor ontstaat niet alleen minder druk 

op de huidige woningmarkt maar zelfs meer ruimte voor reguliere woningzoekenden.  De 

gemeenten in de Lopikerwaard zoeken momenteel gezamenlijk naar mogelijkheden en willen eind 

december een plan gereed hebben voor de eerste twee à drie jaar .  

 

De komende jaren zal de vraag naar sociale huurwoningen toenemen. Vanwege de grote toestroom 

van vluchtelingen, stijgt het aantal mensen dat  gemeenten moeten huisvesten. Dit zal een druk op 

de sociale woningmarkt veroorzaken. Daarom onderzoeken de Lopikerwaardgemeenten (samen met 

de woningcorporaties) naar de mogelijkheden voor extra woningen om het toenemend aantal 

statushouders gefaseerd in te laten stromen op de reguliere markt. Daarbij is het doel dat de 

wachttijd voor reguliere woningzoekenden niet oploopt. De Lopikerwaardgemeenten streven ernaar 

om eind december een uitvoerbaar plan gereed te hebben voor de eerste twee à drie jaar. De 

landelijke prognose is dat de Lopikerwaardgemeenten samen tot 2018 circa 1.000 statushouders 

zullen moeten huisvesten. De gemeenteraden van de vijf gemeenten zijn geïnformeerd. 

Belanghebbenden zullen bij de uitwerking van het plan betrokken worden.  

__________________________________________________________________ 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Miranda Mulder, 

communicatieadviseur gemeente Lopik, tel. 06-52645276 of mail naar miranda.mulder@lopik.nl 
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