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Beantwoording van de vragen 

Gemeente Woerden gaat hernieuwd bestaande opties inzake opvang van Oekraïense vluchtelingen bekijken   
 
De gemeente Woerden is bereid waar nodig hulpacties vanuit onze samenleving en dus van Woerdenaren zoals het 
inzamelen van kleding en voedsel voor Oekraïne te coördineren. Hiervoor leggen wij momenteel contact met diverse 
organisaties. Als organisaties, instellingen, hulpacties van burgers en bijvoorbeeld hulpacties van de Raad van Kerken 
Woerden de samenwerking en het coördinatievermogen van de gemeente vergen, dan is de gemeente bereid daarin te 
ondersteunen.   
 
We merken dat veel mensen bereid zijn om te helpen. Niet alleen voor geld en goederen, maar inwoners van gemeente 
Woerden lijken ook bereid te zijn om tijdelijk aan Oekraïense mensen onderdak te bieden. Ook daarvoor zal de gemeente 
waar nodig ondersteuning geven. Ons doel is om de initiatieven te bundelen. Mensen uit Oekraïne mogen binnen de EU-
landen vrij verblijven.    
 
Net als de raad is het college zich terdege bewust van de schrijnende toestand waarin Oekraïne zich nu bevindt. 
Burgemeester en alle wethouders leven continu mee met alle Oekraïners en betreuren de slachtoffers van de oorlog. Met 
een groot hart staan we open voor iedere Oekraïner die hulp nodig heeft.  
 
Voor de (nood)opvang van gevluchte Oekraïners bekijkt de gemeente vanzelfsprekend opnieuw naar de bestaande 
opties. De fracties van Progressief Woerden, ChristenUnie-SGP, D66 en STERK Woerden hebben schriftelijke vragen 
gesteld over opvang en noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Naar aanleiding van de oorlog heeft het COA 
gemeenten opgeroepen om locaties aan te leveren om gezamenlijk meer opvangcapaciteit te bieden, zie 
https://www.coa.nl/nl/nieuws/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine. Dit is de enige manier om mensen op te kunnen vangen 
die asiel aanvragen.   
  
Feitelijke antwoorden van het college op de gestelde vragen:  

1. Is het college op de hoogte van deze oproep van het COA?   

 
Ja, we kennen de oproep van het COA om meer opvangcapaciteit te bieden. We beseffen terdege dat we te maken gaan 
krijgen met een nieuwe stroom van mensen die naar Nederland komen. De verwachting is dat er Oekraïners zullen zijn 
die niet officieel asiel aanvragen maar hier wel als shortstay- of longstay-bezoekers willen verblijven. Natuurlijk kunnen 

https://www.coa.nl/nl/nieuws/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine


Oekraïners in Nederland ook asiel aanvragen.   
 
Het COA verzoekt nadrukkelijk om  het realiseren van structurele opvangplekken. De Raad heeft aangegeven het 
realiseren van opvangplekken door de nieuwe Raad te laten behandelen.  De taakstelling wordt gerealiseerd volgens het 
raadsvoorstel van 27 januari 2022  (D/21/043417).  
 
Als er een vraag komt voor crisisnoodopvang, dan is de burgemeester daarvoor het bevoegde gezag. Natuurlijk zal hij uw 
raad daarover informeren.    

2. Is het college het met ons eens dat we in een land als Nederland en binnen de Europese Unie mensen in nood 
die hier asiel aanvragen altijd moeten kunnen opvangen?   

 
Wij moeten in staat zijn binnen de EU mensen in nood die hier asiel aanvragen op te vangen. Echter, dat beslist de 
gemeente Woerden niet, daarvoor is het COA verantwoordelijk. Het IND beoordeelt de aanvragen.    

3. Is het college het met ons eens dat we als Woerden een extra inzet moeten doen om in deze noodsituatie 
mensen op te vangen, om die gezamenlijke verantwoordelijkheid te vervullen?   

 
Ja, we zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen binnen onze mogelijkheden.     

4. Is het college bereid extra opvang te regelen in deze noodsituatie?   

 
Op rijksniveau wordt momenteel bepaald op welke manier voldoende crisisnoodopvang gerealiseerd kan worden. Zodra 
er een verzoek komt om crisisnoodopvang binnen onze gemeente te realiseren zullen we dit doen binnen onze 
mogelijkheden. Zie ook het antwoord op vraag 1.     

5. Is/wordt deze situatie ook regionaal besproken?   

 
Jazeker. Binnen de provinciale regietafel spreken gemeenten, provincie en COA met elkaar over deze situatie. Indien er 
sprake is van crisisnoodopvang loopt dit via (de voorzitter van) de VRU.    
 
  

 
 
   
 
Bijlagen 
1. Vragen reglement van orde: D/22/054087 



   
 

1 van 1 

Schriftelijke vragen - Woerden moet mensen in nood opvangen 
 
Er is oorlog in Oekraïne. Mensen ontvluchten begrijpelijk deze afschuwelijke situatie. Een deel van 
hen zal asiel aanvragen in Nederland.  
 
Op dit moment staan opvanglocaties van het COA al onder druk en zijn ze eigenlijk te vol. Dit was al 
zo voordat deze situatie ontstond. Naar aanleiding van de oorlog heeft het COA gemeenten 
opgeroepen om locaties aan te leveren om gezamenlijk meer opvangcapaciteit te bieden, zie 
https://www.coa.nl/nl/nieuws/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine. Dit is de enige manier om deze 
mensen op te kunnen vangen. 
 
Progressief Woerden, ChristenUnie-SGP, D66 en STERK Woerden hebben daarover de volgende 
vragen aan het college: 

1. Is het college op de hoogte van deze oproep van het COA? 
2. Is het college het met ons eens dat we in een land als Nederland en binnen de Europese 

Unie mensen in nood die hier asiel aanvragen altijd moeten kunnen opvangen?  
3. Is het college het met ons eens dat we als Woerden een extra inzet moeten doen om in deze 

noodsituatie mensen op te vangen, om die gezamenlijke verantwoordelijkheid te vervullen? 
4. Is het college bereid extra opvang te regelen in deze noodsituatie? 
5. Is/wordt deze situatie ook regionaal besproken?  

 
De indieners roepen het college gezien de noodsituatie op om deze vragen met spoed te 
beantwoorden en de situatie aan te pakken.  
 
Coby Franken, Progressief Woerden 
Lia Noorthoek, ChristenUnie-SGP 
Birgitte van Hoesel, D66 
Wout den Boer, STERK Woerden 
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