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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de Fractie van Inwonersbelangen 

over de opvang van vluchtelingen, statushouders en IDK, n.a.v. raadsvoorstel 16R.00168 

Beantwoording van de vragen: 

1. Vraag: Van wie ontving Woerden het verzoek te kijken naar de mogelijkheid tot vestiging van een 
ISK? 

Antwoord: het verzoek werd ingediend door onderwijsinstelling Nuovo. Deze vraag werd gesteld 
namens de wethouder van Utrecht aan de collega wethouders onderwijs in het regionale overleg. 

2. Vraag: In de RIB 16r.00121 lezen we: "Woerden wil haar steentje bijdragen." Toen de raad de 
burgemeester daarop bevroeg bleek het om een ambitie van het college te gaan en dat principes 
de achterliggende motieven waren. 
In het persbericht 16 mrt lezen we: "gemeente Woerden voelt zich maatschappelijk 
verantwoordelijk om bij te dragen aan" etc. De vraag was wie is in deze gemeente Woerden? In het 
RV leze we: "de gemeente Woerden is maatschappelijk verantwoordelijk." 
Voorzitter wie bepaalde dat de gemeente Woerden maatschappelijk verantwoordelijk is en op 
grond waarvan kon dat door iets of iemand bepaald worden? 

Antwoord:. Het rijk heeft Europese afspraken gemaakt over het opvangen van vluchtelingen in 
Nederland en heeft daarmee op nationaal niveau haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
genomen. Aansluitend vraagt het rijk de provincies en gemeenten invulling te geven aan deze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het college, op grond van art 160 Gemeentewet, heeft 
naar aanleiding van het verzoek vanuit het rijk en de provincie gereageerd dat Woerden aan dit 
landelijke vraagstuk wil bijdragen. Het college is - naast zijn formele bevoegdheid - van mening dat 
deze reactie aansluit op de motie van 26 november 2015. 

3. Vraag: Het college beoogt het COA te ontlasten. Er is geen verplichting. Toch worden wij geacht 
geen debat te voeren over de vragen "Wil Woerden het COA ontlasten, wil Woerden een AZC 
locatie aanbieden." Graag horen wij van het college waarom zij vindt dat deze vraag buiten de orde 
kan worden gehouden. 

Antwoord: Het opvangen van vluchtelingen op een AZC locatie is geen wettelijke verplichting 
maar wel een morele. De dringende oproep hieraan bij te dragen is verwoord in de brief van 
minister Plasterk, gedateerd 13 mei 2016 die wij als bijlage toevoegen. Uit deze brief blijkt het 
dringende verzoek aan gemeenten opvanglocaties te realiseren om het huisvesten van 
statushouders te versnellen. In het raadsvoorstel vragen wij om instemming van de gemeenteraad. 

4. Vraag: Het COA heeft kennis genomen van 3 locaties. Een ervan is kansrijk. Kunnen wij vrijelijk 
met elkaar hierover debatteren of wil het college dit niet. Indien het antwoord nee is, is op dit punt 
een debat niet mogelijk. 
Vervolgens is dan de vraag aan u: "wanneer plannen wij het publieke debat over hetgeen nu nog 



onder het geheimhoudingsembargo valt?" 

Antwoord: Nee, u kunt nog niet vrijelijk over deze locatie debatteren. Het college bepaalt samen 
met het COA en de eigenaar wanneer we hiermee naar buiten treden. Momenteel zijn locaties nog 
in onderzoek. In de raadsvergadering van september komt het college met een voorgenomen 
besluit over een mogelijke locatie. Daarna volgen gesprekken met de omwonenden. 

5. Vraag: RV rept over mogelijke wensen vanuit de raad m.b.t. de beoogde locatie(s). Hierbij kan zij 
de inbreng van omwonenden meewegen. 
Het gaat bij het al dan niet vestigen van een AZC niet alleen om wat omwonenden ervan vinden. 
Het gaat de hele Woerdense samenleving aan. 
Hoe gaat het college de inwoners van Woerden horen over zijn ambities en plannen m.b.t. het 
aanbieden van een AZC-locatie? 

Antwoord: Over het onderwerp huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen in 
algemene zin worden stadsgesprekken en bijeenkomsten samen met de dorpsplatforms gepland. 
Hier is inmiddels mee gestart. In een later stadium volgt de inspraakprocedure gericht op de 
specifieke locatie. Het is evident dat het belang van omwonenden in dat geval groter is. Uiteraard 
gaat het ook dan om een openbare bijeenkomst en is iedereen welkom. 

6. Vraag: ISK gaat tot 18 jaar. We hebben vernomen dat juist taalscholing voor 18+ een groot 
probleem is. Hoe gaat de gemeente dat organiseren wat gaat dat kosten en wie gaat het 
bekostigen. 

Antwoord: Onderwijs voor volwassen statushouders gebeurt zoals nu ook gebruikelijk is. De 
statushouder kan een lening aanvragen bij DUO en zich vervolgens aanmelden voor inburgering en 
taallessen. De komst van een ISK verandert daar niets aan. 

7. Vraag: Er zijn ê 253.336,- nodig voor het waarmaken van de college ambities en m.b.t. de 
vestiging van een AZC in Woerden. Dat betreft alleen de kosten die gemaakt moeten worden voor 
inhuurkrachten die het project voor ons moeten gaan organiseren. Over 6 tot 12 maanden zijn alle 
inhuurkrachten vertrokken en is het aan onze plaatselijke organisaties. Wat wil het college 
uittrekken voor degenen die het dan moeten gaan doen? 
En waar ligt de maximale belasting van deze organisaties en individuen? 

Antwoord: Al voor de start van de projectorganisatie waren diverse medewerkers uit de 
verschillende organisatieonderdelen belast met het huisvesten van statushouders, dat zal na het 
vertrek van de projectorganisatie zo blijven. Van de tijdelijke organisatie zijn overigens slechts 2 
inhuurkrachten parttime aangetrokken. De overige projectleden komen uit de eigen organisatie. De 
ambtelijke inzet kan worden gehandhaafd of indien nodig uitgebreid. Het is aan de organisaties en 
individuen zelf hun maximale belasting aan te geven. Juist om daar zorgvuldig mee om te gaan is 
de projectorganisatie opgericht. 

8. Vraag: Vluchtelingenwerk dringt er op aan hen die in Woerden worden opgevangen nadat ze de 
status vluchteling hebben verkregen ook permanent in Woerden te vestigen. 
Wij zien dat als humaan en praktisch. Echter hoeveel worden er dat per jaar en waar ligt daar een 
maximum? 

Antwoord: de gemeente heeft een wettelijke taakstelling die de aantallen te huisvesten 
statushouders per half jaar vaststelt. Dat aantal (de taakstelling) is richtinggevend. Deze 
statushouders zouden zoveel mogelijk uit een Woerdens AZC kunnen komen. 

9. Vraag: Hoeveel statushouders voortkomend uit een Woerdens AZC denkt onze gemeenschap te 
kunnen opvangen en te laten assimileren? Heeft het college hier gedachten over en zo ja welke? 

Antwoord: Het college is van mening dat het wettelijk opgelegde aantal statushouders voor 
Woerden kan worden opgevangen en in staat is te integreren. 

10. Vraag: Communicatie. Het RV rept over goed informeren. Vluchtelingenwerk rept in haar brief over 
het belang ervan en hoe dat te doen.(Zoals wij ervaren, etc) 
Ziet het college dat ook zo en gaat zij daarmee aan de slag? 



Antwoord: Ja, het college ziet dat ook zo en is daar al mee aan de slag gegaan. Een eerste 
bijeenkomst met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere belangstellende heeft 
plaatsgevonden op 21 april. Daarnaast zijn er bijeenkomsten in de planning of hebben reeds 
plaatsgevonden met groepen uit de samenleving. (18 mei dorpsplatform Harmeien waar minimaal 
120 inwoners aanwezig waren, 21 mei werkbezoek aan AZC Wageningen met een afvaardiging 
van organisaties, inwoners en politieke partijen, 25 mei commissie Woerdense diaconieën waar 
ook het moskee bestuur bij aanwezig was) Ook in de komende weken en maanden zal de dialoog 
in de vier kernen worden gevoerd over het vraagstuk van vluchtelingen-statushouders in algemene 
zin en inspraakavonden als het om een concrete opvanglocatie gaat in het bijzonder. 

Nadat de gemeenteraad zich over de raadsvoorstellen heeft uitgesproken, wordt gestart met 
uitgebreide publicaties op de gemeentelijke pagina in de Woerdense Courant met informatie over 
dit onderwerp. Tevens staat op woerden.nl/vluchtelinqen een uitvoerige vraag en antwoordlijst. Via 
het apart voor dit doel in het leven geroepen mailadres vluchtelinqen@woerden.nl kan iedereen 
met de projectgroep in gesprek over dit onderwerp. 

11. Vraag: Wanneer, waar en op welke schaal vinden de inwonersbijeenkomsten over de Woerdense 
ambitie tot vestiging van een AZC plaats? 

Antwoord: Zie voor de beantwoording bij 10. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 16.011559 

De secretaris De burgemeester 

ái 

3" 
van kruiist drs. M.H.J. van Ķruij en MBA V.J.H. Molkenboer 



Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake het raadsvoorstel 

huisvesting vluchtelingen en statushouders en ISK (16R.00168). Het betreft vragen die onbeantwoord bleven in de commissievergadering van 

18 mei. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 22 juni 2016. 

  
Met vriendelijke groet, 

  

Onno Vliegenthart | plv. griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden  

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

T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

aanwezig: ma, di, wo, do 

From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 23 May 2016 13:47:56
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - raadsvoorstel 16R.00168 huisvesting vluchtelingen & statushouders en ISK (Inwonersbelangen)



Inmnersbelangen 
laat uw stem horew! 

Artikel 40 vragen m.b.t. RV 16r. 00168 
Opvang vluchtelingen, huisvesten statushouders, integratie, ISK 

inleiding. 
Naar aanleiding van de commissievergadering van 18 mei 2016 betreffende RV 16r.00168 heeft de 
fractie Inwonersbelangen de volgende vragen: 

1. Van wie ontving de gemeente Woerden het verzoek te kijken naar de mogelijkheid tot vestiging 
van een ISK in Woerden? 

2. In de RIB 16r 00121 lezen we: "Woerden wil haar steentje bijdragen". 
Toen de raad de burgemeester daarop bevroeg bleek het om een ambitie van het college te 
gaan en dat collegeprincipes de achterliggende motieven waren. 
In het persbericht 16 maart lezen we: "gemeente Woerden voelt zich maatschappelijk 
verantwoordelijk om bij te dragen aan" etc. 
De vraag was wie is in deze de gemeente Woerden? 
In het RV lezen we: "De gemeente Woerden is maatschappelijk verantwoordelijk". 
Vraag: Wie bepaalde dat de gemeente Woerden maatschappelijk verantwoordelijk IS en op 

grond waarvan kon dat door iets of iemand bepaald worden? 

3. Het college beoogt het COA te ontlasten. Er is daartoe geen wettelijke verplichting. Toch 
worden wij geacht geen debat te voeren over de vragen "Wil Woerden het COA ontlasten, wil 
Woerden een AZC-locatie aanbieden?". 
Graag horen wij van het college waarom zij vindt dat deze vraag buiten de orde kan 
worden gehouden. 

5. Het COA heeft kennis genomen van 3 locaties. Een ervan is kansrijk. 
Onze vraag was: "Kunnen wij vrijelijk met elkaar hierover debatteren of wil het college dit niet". 
Het antwoord was nee. Een debat op dit punt is derhalve niet mogelijk. 
Vraag: Wanneer plannen wij het publieke debat over hetgeen nu nog onder het 

geheimhoudings emabargo valt?" 

6. RV rept over mogelijke wensen en bedenkingen vanuit de raad m.b.t. de beoogde locatie(s). 
Hierbij kan zij de inbreng van omwonenden inwegen. 
Het gaat bij het al dan niet vestigen van een AZC niet alleen om wat omwonenden ervan 
vinden. Het gaat de hele Woerdense samenleving aan. 
Vraag: Hoe gaat het college de inwoners van Woerden horen over de ambities en plannen 

m.b.t. het aanbieden van een AZC-locatie? 

7. ISK gaat tot 18 jaar. We lezen dat juist taalscholing voor 18+ een groot probleem is. 
Vragen: Hoe gaat de gemeente dat organiseren, wat gaat dat kosten en hoe en door wie gaat 

het bekostigd worden? 



Inmnersbelangen 
laat uw stem horew! 

Artikel 40 vragen m.b.t. RV 16r. 00168 
Opvang vluchtelingen, huisvesten statushouders, integratie, ISK 

8. Er zijn 6 253.336 nodig voor het mogelijk maken van de vestiging van een AZC in 
Woerden. Dat betreft alleen de kosten die gemaakt moeten worden voor inhuurkrachten die 
het project voor de gemeente moeten gaan organiseren. Over 6 tot 12 maanden zijn alle 
inhuurkrachten vertrokken en is het aan onze plaatselijke organisaties. 
Vraag: Wat wil het college uittrekken voor degenen die het dan moeten gaan doen? 

En, waar ligt de maximale belasting van deze organisaties en individuen? 

9. Vluchtelingenwerk dringt erop aan hen die in Woerden worden opgevangen nadat ze de status 
vluchteling hebben verkregen ook permanent in Woerden te vestigen. 
Vraag: welke aantallen moeten wij ons per jaar bij voorstellen en waar ligt daar voor Woerden 

een maximum? 

10. Hoeveel statushouders voortkomend uit een Woerdens AZC denkt het college dat de 
Woerdense gemeenschap kan opvangen en laten assimileren? 
Heeft het college hier gedachten over en zo ja welke. 

11. Communicatie. 
RV rept over goed informeren. Vluchtelingenwerk rept in haar brief over het belang ervan en 
hoe dat te doen. ("Zoals wij ervaren etc.) 
Vraag: Ziet het college dat ook zo en gaat zij daar mee aan de slag? 

12. Wanneer, waar en op welke schaal vinden de inwonersbijeenkomsten over de Woerdense 
ambitie tot vestiging van een AZC plaats? 
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