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Statement en aanvullende vragen bij 
agenderingsverzoek van LijstvanderDoes bij 
behandeling RIB asielzoekers en 
statushouders op 18 november 2021 
 
In de discussie over opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. 
In het AD, van 23 september 2021 en in de RIB die ons bereikt heeft 
verwoord weth.de Weger dat hij tezamen met andere Utrechtse gemeenten op zoek is naar flexibele 
opvanglocaties voor de opvang van asielzoekers.De Utrechtse gemeente De Heuvelrug realiseert op 
korte termijn extra plaatsen, Als compensatie voor deze opvang behoeft deze gemeente de komende 
jaren minder Statushouders te huisvesten.Edoch Woerden zal nu drie jaar lang drie extra 
Statushouders moeten opvangen. 
Voorts lees is dat Woerden dit jaar en volgend jaar het dubbele aantal Statushouders moet op 
opvangen, 
 
Alvorens een aantal vragen hierover te stellen, allereerst een statement van LijstvanderDoes.Wij 
vinden dat de gemeenten eens moeten stoppen om steeds maar een falend asielbeleid van de 
landelijke overheid klakkeloos te faciliteren.Voor echte asielzoekers moet ons land open staan zoals 
we ook voor Hugenoten in de Middeleeuwen, voor Belgen in 1914-1918, en voor Hongaren in 1956 
openstonden .Wij noemen dat een barmhartig beleid .De CDA noemt het anders maar het komt op 
hetzelfde neer. Maar voor asielzoekers uit veilige landen zal een harder beleid gevoerd moeten 
worden.Deze veilige landen asielzoekers houden plaatsen bezet die bestemd zijn voor de echte 
vluchteling en dat zorgt voor zeer grote problemen.  
 
Dat is een deel van het probleem maar LvdD stelt ook dat ook de opvang van Statushouders niet ten 
koste mag gaan van de kansen van onze eigen woningzoekenden. Hoe lang kun je nog verkopen dat 
steeds meer Soc.huurwoningen voorbijgaan aan de neus van onze jongeren waardoor de wachttijd 
oploopt naar 14 jaar. Dat kan niet langer de norm zijn. 
LijstvanderDoes vindt dat gemeenten duidelijk moeten maken aan de centrale overheid dat.extra 
geld beschikbaar moet komen voor het snel bouwen van extra B.v.prefabwoningen / 
containerwoningen voor statuszoekers waardoor de Woerdense woningzoekenden niet verder 
verdrongen worden.Deze extra woningen niet te laten meetellen bij de jaarlijkse quotum voor sociale 
huurwoningen. 
LijstvanderDoes is geschrokken van de grote aantallen Statushouders die de komende jaren 
gehuisvest nog moeten worden. Dat laat weinig of geen woonruimte over voor Woerdense 
woningzoekenden. 
 
Hierbij een aantal vragen aan portefeuillehouder weth.de Weger 



 
1.Bent u het met LijstvanderDoes eens dat nog langere wachttijden voor eigen woningzoekenden 
niet langer acceptabel zijn. 
2.Bent u het met ons eens dat de centrale overheid het probleem van asielzoekers en statushouders 
te gemakkelijk op het bordje van de gemeente schuift en bent u van zins ,wellicht in samenwerking 
met andere gemeenten ,daar een stevig punt van te maken richting centrale overheid,? 
3 Kunt u zich voorstellen dat door dit beleid van voorrang bij Woningtoewijzing voor Statushouders 
het draagvlak in onze samenleving voor de acceptatie van asielzoekers en statushouders afneemt? 
4.Wat betekent de verdubbeling van de huisvesting van statushouders in de komende jaren voor de 
wachtlijst van Woerden.? De getallen zijn fors zoals de RIB aangeeft. 
5.Zou het wellicht aanbeveling verdienen om de Gemeenteraad eerder te betrekken/ informeren bij 
majeure zaken over huisvesting asielzoekers/ Statushouders zodat raadsleden dit niet uit de krant 
moeten vernemen? 
 
 
Namens LijstvanderDoes 
 
Jaap van der Does 
 

LijstvanderDoes 
De partij van het Gezonde Boeren Verstand 
Soms links, soms rechts maar vooral terzake. 
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