
From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: donderdag 21 juli 2016 10:34:48
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 

Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake noodzaak AZC Woerden

Aan: het College
Cc: Raad
 
Bijgaand de schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van STERK Woerden inzake noodzaak asielzoekerscentrum Woerden (AZC) 
Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 21 augustus 2016. Zie in dit kader ook de brief 
16u.14787 namens het college inzake de beantwoording artikel 40 vragen in de zomerperiode (DLIS).
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wendy Plukaard
 
Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 

 
 
 



STERK I Woerden 
Art 40 vragen noodzaak asielzoekerscentrum Woerden 

De fractie van STERK Woerden heeft kennis genomen van de berichtgevingen in de 
media over teruglopende aantallen asielzoekersaanvragen, temporisering van nieuwe 
locaties en leegstand in bestaande AZC's. 

Recente berichtgeving vanuit de gemeente Deurne heeft ook inzicht gegeven in de 
overwegingen van het COA voor temporisering. De brief die het COA op 12 juli aan de 
gemeente Deurne heeft gestuurd staat ook hun website gepubliceerd: 
http://www.deurne.nl/document.php?m=25&fileid=1381724&f=9f01f1f4f9d98cfa9166 
b0595423a35a&attachment=1&c=39505 

In deze brief wordt aangegeven dat trajecten waarbij een bestuursovereenkomst en 
huurovereenkomst zijn gesloten en een geaccordeerde businesscase is, worden 
doorgezet. De overige locaties worden in september 2016 heroverwogen. Dit was 
aanleiding voor de gemeente Deurne om hun aanbod in te trekken, ondanks dat er al een 
raadsbesluit was genomen. 

In juli bleek uit onderzoek van de NOS1 tevens dat er zo'n 15.000 van de in totaal 51.000 
opvangplekken niet zijn bezet en dat er het komend jaar nog netto 15.000 nieuwe 
plekken bijkomen. Dit geeft aan dat de nood voor nieuwe locaties niet hoog is en 
bevestigd het beeld dat het COA in Deurne laat zien met haar brief. 

De fractie heeft over de noodzaak van de AZC daarom de volgende vragen 

1. Heeft onze burgemeester ook een brief van het COA ontvangen met gelijke 
strekking als in Deurne? Zo ja, wanneer? 

2. Kunt u bevestigen dat Woerden onder de locaties valt die nog worden 
heroverwogen omdat er nog geen enkele overeenkomst is gesloten? 

3. Welke conclusies trekt het college uit de Deurnse brief van het COA voor de 
noodzaak van de eventuele komst van een AZC naar Woerden? 

4. Is het college van mening dat het ingezette proces tot realisatie van een AZC in 
Woerden met de actuele kennis voortgezet moet worden? 

Namens de fractie STERK Woerden 

1 http://nos.nl/artikel/2114754-ruim-15-000-bedden-in-asielopvang-leeg.html 
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