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Beantwoording van de vragen 
Schriftelijke vragen - Huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden (deel 2)   
 
Inleiding 
Op 22 september jl. vernamen wij via een raadsinformatiebrief (Z/21/026150 / D/21/034595) de actuele stand van zaken 
met betrekking tot het huisvesten van de statushouders in de gemeente Woerden, in relatie tot de verhoogde taakstelling 
2021. Wij stelden eerder dit jaar ook al vragen over dit thema. Deze vragen beantwoordde u op 23 maart jl. middels een 
raadsinformatiebrief (Z/21/009580 / D/21/011616). In die beantwoording verzuimde u concreet te zijn en verwees u naar 
tekstonderdelen uit andere raadsinformatiebrieven. Wij verzoeken u nu wel concreet te zijn zodat de opdracht duidelijk 
wordt. Wij maken ons zorgen over of wij wel invulling kunnen geven aan deze huisvestingstaakstelling. Wij maken ons 
zorgen over geluiden over de zorgvragen die statushouders vaak hebben en wij vragen ons af of de zoek- en wachttijden 
voor woningen en sociale zorg van mensen die al langer in Woerden wonen beïnvloed worden door deze verhoogde 
taakstelling(en).  
 
Vragen aan het college:  
 
Vraag 1  
Uit de opvang van hoeveel statushouders bestaat de originele taakstelling voor 2021? 
Waaruit bestaat de verhoogde taakstelling? En waaruit bestaat de extra asielopvang voor de provincie Utrecht en wat is 
daarvan het effect voor de opvang in de gemeente Woerden?  
 
Antwoord 1  
De originele taakstelling voor 2021 is 77 statushouders (zie D/21/034595 van 22-09-2021). Deze taakstelling is verhoogd 
ten opzichte van voorgaande jaren.  
De opgave van het Rijk is 417 extra asielopvang voor de korte termijn. Op dit moment doen de Utrechtse gemeenten met 
de Provincie Utrecht een gezamenlijke verkenning.  
 
Vraag 2  
Hoeveel ‘oude’ sociale huurwoningen komen er in 2021 vrij en hoeveel nieuwe sociale woningbouw wordt in 2021 in de 
gemeente Woerden opgeleverd?  
 
Antwoord 2  
Gemiddeld genomen komen 300 ‘oude’ sociale huurwoningen per jaar vrij. Er zullen in 2021 geen nieuwe sociale 
woningen worden opgeleverd.  



 
Vraag 3  
In de beantwoording van vraag 9 in de raadsinformatiebrief van 23 maart jl. gaf u aan dat maximaal 30% van de sociale 
huurwoningen wordt toegewezen via urgentie, waaronder aan statushouders. Welk percentage van de beschikbare 
sociale huurwoningen zal in 2021 ingezet worden voor de originele taakstelling, de verhoogde taakstelling en de extra 
asielopvang?  
 
Antwoord 3  
Er zal ongeveer 10 procent (30 woningen) worden ingezet voor de taakstelling. Zie de uitleg in de raadsinformatiebrief 
D/21/034595 van 22-09-2021. In de gemeente Woerden is geen asielopvang aanwezig.  
 
Vraag 4  
Hoeveel korter zou de wachttijd zijn voor sociale huurwoningzoekenden indien de taakstelling voor de gemeente 
Woerden voor statushouders nul zou zijn?  
 
Antwoord 4  
Het betreft hier een wettelijke verplichting. 
 
Vraag 5  
Is het college bereid om een kleiner percentage van de beschikbare sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor 
statushouders? Waarom wel/niet?  
 
Antwoord 5  
Ja, de gemeente Woerden heeft dit jaar minder sociale huurwoningen beschikbaar gesteld in relatie tot de taakstelling. Dit 
om tot een evenwichtige verdeling te komen met het oog op de reguliere woningzoekenden. Overigens dient deze 
achterstand wel te worden ingehaald in de komende jaren.  
 
Vraag 6  
Onderzoekt het college de mogelijkheid om statushouders te huisvesten in comfortabele en menswaardige ruimtes in 
leegstaande boerenschuren, bedrijfshallen of kantoorpanden? Waarom wel/niet?  
 
Antwoord 6  
Nee, leegstaande boerenschuren, bedrijfshallen of kantoorpanden bieden onvoldoende comfortabele en menswaardige 
ruimtes en/of geen haalbare businessmodellen.  
Op dit moment maakt de gemeente Woerden een verkennend plan van aanpak om op de korte en middellange termijn 
voldoende huisvesting te realiseren voor statushouders en asielzoekers, zodat mensen op de vlucht op een humanitaire 
wijze onderdak hebben. Zie de uitleg in de raadsinformatiebrief D/21/034595 van 22-09-2021  
 
Vraag 7  
Tot nu toe informeert het college de gemeenteraad via raadsinformatiebrieven. Die kunnen door de raad geagendeerd 
worden voor bespreking. Maar waarom legt het college geen raadsvoorstel aan de raad voor waardoor de raad een 
besluit kan nemen over het asielbeleid in Woerden?  
 
Antwoord 7  
Op dit moment voeren we de woonvisie Woerden 2019-2024 en de wettelijke kaders van het Rijk en de Raad uit en 
nemen we geen nieuw besluit over asielbeleid. Wij zullen de raad begin 2022 nader informeren over de opbrengst van de 
verkenningen naar kleinschalige asielopvang en tijdelijke woonvorm voor statushouders, en de voortgang van het voorstel 
aan het Rijk.   
 
Vraag 8  
De laatste twee jaar is de druk op de woningmarkt in Woerden enorm toegenomen. Is het college van mening dat de 
huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 nog past bij de huidige woningmarkt? Waarom wel/niet?  
 
Antwoord 8  
Ja, echter de huisvestingsverordening gaat over het toewijzen van sociale huurwoningen. De huidige woningmarkt kent 
een bredere problematiek die niet onder de reikwijdte van deze verordening valt.  
 
Vraag 9  
Wij horen dat statushouders en hun directe familieleden veel gebruikmaken van (zware) voorzieningen binnen het Sociaal 
Domein. Kan het college aangeven of dat zo is en van welke voorzieningen deze groep mensen zoal gebruikmaakt? Kan 
het college aangeven hoe hoog het percentage in Woerden gevestigde statushouders is dat gebruikmaakt van 
voorzieningen binnen het Sociaal Domein? Kan het college aangeven welk percentage van de in Woerden gevestigde 
statushouders langdurig gebruikmaakt van voorzieningen binnen het Sociaal Domein? Welke kosten gaan er gepaard 
met het gebruik van voorzieningen van statushouders binnen het Sociaal Domein? Indien het gebruik van voorzieningen 



door deze groep groot is, welke invloed heeft deze groep mensen op de wachttijd op (jeugd)zorg binnen het Sociaal 
Domein?  
 
Antwoord 9  
Statushouders zijn burgers van ons land en onze gemeente. Ze hebben het recht om net als iedere burger van alle 
voorzieningen gebruik te maken. Het bijhouden van lijsten met gegevens zoals wordt gevraagd, is onrechtmatig, 
discriminerend en onbehoorlijk omdat dit leidt tot schending van privacywetgeving, in het bijzonder de AVG. Dergelijke 
lijsten worden derhalve niet bijgehouden.  
 
Vraag 10  
Wat gaat het college eraan doen waardoor nieuwe statushouders in de gemeente Woerden zich zo snel mogelijk 
aanpassen aan de Nederlandse en Woerdense cultuur, normen en waarden?  
 
Antwoord 10  
Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de begeleiding van 
nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/037062 
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Schriftelijke vragen - Huisvesting van statushouders in de gemeente Woerden (deel 2) 
 
Inleiding 
Op 22 september jl. vernamen wij via een raadsinformatiebrief (Z/21/026150 / D/21/034595) de 
actuele stand van zaken met betrekking tot het huisvesten van de statushouders in de gemeente 
Woerden, in relatie tot de verhoogde taakstelling 2021. Wij stelden eerder dit jaar ook al vragen over 
dit thema. Deze vragen beantwoordde u op 23 maart jl. middels een raadsinformatiebrief 
(Z/21/009580 / D/21/011616). In die beantwoording verzuimde u concreet te zijn en verwees u naar 
tekstonderdelen uit andere raadsinformatiebrieven. Wij verzoeken u nu wel concreet te zijn zodat de 
opdracht duidelijk wordt. Wij maken ons zorgen over of wij wel invulling kunnen geven aan deze 
huisvestingstaakstelling. Wij maken ons zorgen over geluiden over de zorgvragen die statushouders 
vaak hebben en wij vragen ons af of de zoek- en wachttijden voor woningen en sociale zorg van 
mensen die al langer in Woerden wonen beïnvloed worden door deze verhoogde taakstelling(en). 
 

Vragen aan het college: 

1. Uit de opvang van hoeveel statushouders bestaat de originele taakstelling voor 2021? 

Waaruit bestaat de verhoogde taakstelling? En waaruit bestaat de extra asielopvang voor de 

provincie Utrecht en wat is daarvan het effect voor de opvang in de gemeente Woerden? 

2. Hoeveel ‘oude’ sociale huurwoningen komen er in 2021 vrij en hoeveel nieuwe sociale 

woningbouw wordt in 2021 in de gemeente Woerden opgeleverd? 

3. In de beantwoording van vraag 9 in de raadsinformatiebrief van 23 maart jl. gaf u aan dat 

maximaal 30% van de sociale huurwoningen wordt toegewezen via urgentie, waaronder aan 

statushouders. Welk percentage van de beschikbare sociale huurwoningen zal in 2021 

ingezet worden voor de originele taakstelling, de verhoogde taakstelling en de extra 

asielopvang? 

4. Hoeveel korter zou de wachttijd zijn voor sociale huurwoningzoekenden indien de 

taakstelling voor de gemeente Woerden voor statushouders nul zou zijn? 

5. Is het college bereid om een kleiner percentage van de beschikbare sociale huurwoningen 

beschikbaar te stellen voor statushouders? Waarom wel/niet? 

6. Onderzoekt het college de mogelijkheid om statushouders te huisvesten in comfortabele en 

menswaardige ruimtes in leegstaande boerenschuren, bedrijfshallen of kantoorpanden? 

Waarom wel/niet? 

7. Tot nu toe informeert het college de gemeenteraad via raadsinformatiebrieven. Die kunnen 

door de raad geagendeerd worden voor bespreking. Maar waarom legt het college geen 

raadsvoorstel aan de raad voor waardoor de raad een besluit kan nemen over het asielbeleid 

in Woerden?  

8. De laatste twee jaar is de druk op de woningmarkt in Woerden enorm toegenomen. Is het 

college van mening dat de huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 nog past bij de 

huidige woningmarkt? Waarom wel/niet? 

9. Wij horen dat statushouders en hun directe familieleden veel gebruikmaken van (zware) 

voorzieningen binnen het Sociaal Domein. Kan het college aangeven of dat zo is en van welke 

voorzieningen deze groep mensen zoal gebruikmaakt? Kan het college aangeven hoe hoog 

het percentage in Woerden gevestigde statushouders is dat gebruikmaakt van voorzieningen 

binnen het Sociaal Domein? Kan het college aangeven welk percentage van de in Woerden 

gevestigde statushouders langdurig gebruikmaakt van voorzieningen binnen het Sociaal 

Domein? Welke kosten gaan er gepaard met het gebruik van voorzieningen van 

statushouders binnen het Sociaal Domein? Indien het gebruik van voorzieningen door deze 
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groep groot is, welke invloed heeft deze groep mensen op de wachttijd op (jeugd)zorg 

binnen het Sociaal Domein? 

10. Wat gaat het college eraan doen waardoor nieuwe statushouders in de gemeente Woerden 

zich zo snel mogelijk aanpassen aan de Nederlandse en Woerdense cultuur, normen en 

waarden?  

 

Reem Bakker, Woerden&Democratie  
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