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Tijdens de raadsvergadering van 24 maart j l . is afgesproken dat het college de raad ten behoeve van 
de meicyclus een raadsvoorstel aanbiedt inzake de huisvesting van vergunninghouders en andere 
vluchtelingen. Afgesproken is dat de fracties in de gelegenheid worden gesteld aan te geven welke 
aspecten in het raadsvoorstel aan de orde dienen te komen. Via dit mailtje willen we de facties in de 
gelegenheid stellen die aspecten aan te geven. 

Gelet op de bespreking tijdens de raadsvergadering, stellen wij voor in het raadsvoorstel per spoor 
(huisvesting vergunninghouders, vluchtelingen en integratie) in te gaan op: 

1. Aantallen te huisvesten vergunninghouders resp. andere vluchtelingen 
2. Procesaanpak 
3. Financiën (verwachte inkomsten en uitgaven) 
4. Betrokkenheid inwoners en gemeenteraad 

De raad zal gevraagd worden zich uit te spreken omtrent het huisvesten van vluchtelingen en over 
het naar voren halen van de opgave voor het jaar 2017 met betrekking tot het huisvesten van 
vergunninghouders. 

Wij zullen daarnaast inzicht geven in de opbouw van de projectkosten (in 2016 geraamd op 
C 253.000), in de (sociale) woningbouwopgave voor de komende jaren mede in relatie tot de 
vergunninghouders en in de activiteiten die wij voornemens zijn te ondernemen in het sociale spoor 
(integratie), zoals toeleiding naar werk en onderwijs. 

Daarnaast maak ik graag van de gelegenheid gebruik u te melden dat het college u graag telkens 
voorafgaand aan de commissie Middelen een half uur bij te praten over de stand van zaken. 
Ook zou het college het op prijs stellen als het met u een bezoek kan brengen aan een (aanstaand) 
opvanglocatie in een andere gemeente, waar wij hopen te spreken met omwonenden, actieve 
bewoners en leden van de gemeenteraad en/of het college. Via de griffie zullen wij u een datum 
voorstellen. 

Graag uw reactie op deze aspecten. Mist u nog aspecten die in het raadsvoorstel naar voren dienen 
te komen? Graag uw reactie voor 5 april naar Jan de Boer via naar boer.i@woerden.nl. 
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