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Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon Miranda van Deutekom 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. Af te zien van het verder voortzetten van de Stadspoort vanaf december 2021. 
2. De statushouders in maximaal 40 van de vrijkomende sociale huurwoningen te 

huisvesten in 2022. Om zoveel mogelijk aan de taakstelling te voldoen. 
3. Het college opdracht te geven om te zoeken naar een locatie voor een gemengd 

woonconcept op de locatie Snellerpoort en hierover aan de gemeenteraad te 
rapporteren. 

Publieks-

samenvatting 

Vanwege de verhoogde taakstelling 2021 en 2022 is samen met GroenWest en het St. 

Antonius Ziekenhuis een aantal scenario’s onderzocht. 

Het voorstel is om de gemeentelijke taakstelling statushouders in het jaar 2022 in Woerden te 

realiseren in de bestaande voorraad en gelijktijdig een nieuwbouwproject voor statushouders 

en andere doelgroepen te versnellen. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 12 januari 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 17 januari 

Behandelvoorstel Politieke Avond 20 januari en raadsvergadering 27 januari 

  

Suggesties gespreksonderwerpen 

Op basis van het gevraagde besluit stelt de griffie de volgende gespreksonderwerpen voor. Woordvoerders kunnen 

uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen. 

 

1. Kan de raad zich vinden in de door het college voorgestelde invulling van de taakstelling? 

2. Kan de raad zich vinden in het afzien van de voortzetting van de Stadspoort en in een locatieonderzoek voor het 

gemengde woonconcept in Snellerpoort? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

25 november 

2021 

Raadsvergadering 

Motie 

Motie Raad aan zet! 

Op 25 november is de motie vreemd aan de orde van de dag over ‘Raad 

aan zet!’ (CDA, LijstvanderDoes, VVD en WeDo politiek) aangenomen. 

Via deze motie heeft de raad het college verzocht om: 

‘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 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-november/20:00/Moties-vreemd
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-november/20:00/Motie-vreemd-Raad-aan-zet.pdf
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van invulling van de taakstelling statushouders in Woerden, alvorens 

het college daarover een besluit aan de raad heeft gevraagd.’ 

18 november 

2021 

Raadsinformatiebrief 

 

Thema-avond 18 

november 

 

Thema-avond 13 januari 

Beantwoording vragen 

Raadsinformatiebrief Stand van zaken opvang asielzoekers en 

huisvesting statushouders 

18 november heeft de raad op verzoek van het CDA en LijstvanderDoes 

gesproken over de raadsinformatiebrief over de stand van zaken m.b.t. 

opvang asielzoekers en huisvesting statushouders. Omdat een groot 

aantal vragen in verband met de tijd op dat moment nog niet 

beantwoord kon worden, is de beantwoording schriftelijk aan de raad 

gestuurd. Deze beantwoording is geagendeerd voor de Thema-avond 

van 13 januari. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/18-november/20:00/D21034595-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-asielzoekers-en-huisvesting-statushouders-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/18-november/20:00/Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-asielzoekers-en-huisvesting-statushouders-op-verzoek-van-CDA-en-LijstvanderDoes-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/18-november/20:00/Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-asielzoekers-en-huisvesting-statushouders-op-verzoek-van-CDA-en-LijstvanderDoes-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/13-januari/20:00/Themabijeenkomst-Beantwoording-vragen-n-a-v-bespreking-raadsinformatiebrief-huisvesting-statushouders
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2022/13-januari/20:00/Beantwoording-vragen-n-a-v-bespreking-18-november-2021-2.pdf

