MOTIE
Huisvesten statushouders in Woerden
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 september 2017, gehoord de
beraadslaging;
Constaterende dat:
1. Uit de beantwoording van vragen van het CDA (pdf) blijkt dat de gemeente nog steeds
statushouders huisvest in de Stadspoort op het moment dat woningen leeg komen te staan;
2. Woerden per 1 januari 2018 in totaal 58 statushouders meer heeft gehuisvest dan de
wettelijke taakstelling.
3. De taakstelling voor de eerste helft van 2018 is vastgesteld op 39. De prognose voor de
taakstelling tweede helft 2018 is 24.
4. Conform het amendement (pdf) inzake huisvesting statushouders in 2017 is ingezet op
herhuisvesting van statushouders in de Stadspoort.
Overwegende dat:
1. De woonvoorziening Stadspoort niet de meest ideale omstandigheden biedt voor langdurige
huisvesting van statushouders.
2. Het uitgangspunt van de raad is dat eenmaal in Woerden gehuisveste statushouders liefst ook
in Woerden worden geherhuisvest na gezinshereniging.
3. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Woerden fors zijn.
4. De instroom van statushouders in Nederland in de afgelopen maanden is afgenomen
waardoor de knelpunten bij het COA grotendeels zijn opgelost.
Verzoekt het College:
1. Per direct te stoppen met het huisvesten van nieuwe statushouders in de Stadspoort;
Het college voert een raadsbesluit uit 16R.00199 gedateerd 19 april 2016 met als tekst “In te
stemmen met het voorgenomen besluit van het college de locatie RPCW-gebouw Zuwe
Hofpoort Ziekenhuis in te zetten voor het huisvesten van circa 50 statushouders”. Deze locatie
is verbouwd en beschikbaar gesteld voor een periode van 5 jaar. Voor deze termijn zijn
financiële verplichtingen aangegaan door GroenWest met de eigenaar van de locatie en de
subsidieverstrekking is gebaseerd op de doelgroep statushouders voor een periode van 5
jaar. De raad heeft hiermee ingestemd.
In de afgelopen periode is de instroom van vluchtelingen sterk afgenomen wat zorgt voor een
lagere taakstelling en minder behoefte aan het type huisvesting zoals de Stadspoort. Om die
reden heeft de gemeente GroenWest eind vorig jaar gevraagd onderzoek te doen naar het
huisvesten van andere doelgroepen op locatie De Stadspoort.
Als de raad besluit per direct te stoppen met het huisvesten van nieuwe statushouders in de
Stadspoort, heeft dat financiële consequenties voor Groenwest die huurinkomsten derft en de
kans is aanzienlijk dat ook de subsidie niet meer wordt verstrekt of moet worden terugbetaald.
De investering bij oplevering wordt niet terugverdiend bij een exploitatie korter dan 5 jaar en of
leegstand. Daarnaast is leegstand niet bevorderlijk voor het leefklimaat in de Stadspoort.
Omdat deze locatie op verzoek van de raad is geïnitieerd om de destijds hoge ambitie extra

statushouders te realiseren te kunnen verwezenlijken, zullen de financiële en juridische
consequenties gedragen moeten worden door de gemeente en woningcorporatie.
Het niet langer huisvesten van nieuwe statushouders beperkt anderzijds de kosten van
bijstand levensonderhoud en bijzondere bijstand/woninginrichting.
2. Het komende jaar door middel van herhuisvesting van statushouders na gezinshereniging de
wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders te behalen.
Op dit moment worden in Woerden alleen nog de gezinsherenigingen gehuisvest van
personen die al in Woerden wonen én worden de kamers in de stadspoort opnieuw gevuld
met statushouders. Hierdoor behaalt de gemeente Woerden ruim zijn taakstelling.
Er worden geen woningen aangeboden aan personen die geen binding hebben met de
gemeente Woerden.
3. In overleg met GroenWest te onderzoeken hoe de leegkomende kamers in de Stadspoort ten
goede kunnen komen aan Woerdense woningzoekenden.
Zoals eerder aangegeven in de beantwoording van de artikel 40 vragen, is GroenWest in
samenwerking met ketenpartners waaronder de gemeente een onderzoek gestart naar
alternatieven voor locatie De Stadspoort. Alle opties worden meegewogen, dus ook het
huisvesten van andere doelgroepen op deze locatie, de financiële en juridische
consequenties. Het is echter zeer de vraag of er inwoners van Woerden zijn die op deze
locatie gehuisvest willen worden. Het onderzoek wordt in maart afgerond.
Overigens wordt gesteld dat de taakstelling in de tweede helft van 2018 waarschijnlijk 24 zal
bedragen. Inmiddels is bekend dat de taakstelling in de eerste helft van 2018 te laag is
vastgesteld. De taakstelling voor de tweede helft van 2018 zal daarom naar boven worden
bijgesteld. Ook in 2019 en verder zal Woerden een taakstelling opgelegd krijgen. De
voorsprong is niet blijvend omdat het aantal gezinsherenigers afneemt. Van de vrouwen is de
overgrote meerderheid Eritrees en bij hen is de kans op gezinshereniging uiterst gering. Op
basis van de huidige situatie verwacht Woerden 2018 af te sluiten met een voorstand van 19
personen.
En gaat over tot de orde van de dag,
Namens,
CDA, Job van Meijeren
Progressief Woerden, Jelle IJpma
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Agendapunt:

Onderwerp:

wijziging bewoning Stadspoort

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;

gelezen het voorstel d.d.

28 augustus 2018

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:
1. Per direct geen nieuwe statushouders te huisvesten in de Stadspoort;
2. Geen andere doelgroepen te huisvesten in de Stadspoort maar vrijkomende kamers toe te
wijzen aan huidige bewoners;
3. Circa 26 statushouders door te huisvesten in reguliere sociale huurwoningen in de periode
t/m Q4 2019;
4. Hiervoor een bedrag van € 245.000,- beschikbaar te stellen;
5. Het bedrag van € 245.000,- meenemen in de bestuursrapportage 2018.

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

4 oktober 2018

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
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