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Schriftelijke vragen Progressief Woerden, Coby Franken - Vergeet de anderen in nood niet 

Na eerdere kritische blikken en noodsignalen, onder andere in de RIB Gezamenlijk bod aan het rijk “acute noodsituatie”, 
over de opvang van asielzoekers door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zijn het nu de veiligheidsregio's 
die alarm slaan. Voorzitter van de veiligheidsregio’s Hubert Bruls vroeg om een vorm van dwang om gemeenten te 
kunnen aanwijzen om mensen op te vangen. Daarbij gebruikte hij de woorden ‘het gaat zo niet verder’.   

Progressief Woerden heeft daarover de volgende vragen aan het college: 

Vraag 1 

Zien wij het goed dat deze verzoeken, nu ook vanuit de veiligheidsregio's, betekenen dat gemeenten onvoldoende 
hebben gedaan in het vrijwillig oppakken van hun verantwoordelijkheid tot het onderbrengen van asielzoekers?   

Antwoord 1 

Nee, in het ‘Gezamenlijk bod asiel en huisvesting, 2022’ (D/22/054156) wordt ingegaan op de opvang van asielzoekers 
(mensen zonder verblijfsvergunning) en de huisvesting van statushouders (mensen met verblijfsvergunning).  
Voor wat betreft de verhoogde taakstelling 2021 voor de huisvesting van statushouders hebben de meeste gemeenten 
(waaronder gemeente Woerden) meegewerkt, maar dit niet behaald. Enkele gemeenten hebben niet meegewerkt aan 
deze verhoogde taakstelling 2021. In het raadsvoorstel (D/21/043417) is ingestemd om op korte termijn te voldoen aan de 
taakstelling, door middel van 10 extra woningen beschikbaar te stellen voor huisvesting van statushouders.  
De gemeenteraad heeft destijds aangegeven dit vraagstuk met betrekking tot opvang van asielzoekers op de langere 
termijn, over te dragen aan de nieuwe raad. 

Vraag 2 



Progressief Woerden volgt met een positieve blik de snelle start van opvang voor Oekraïners. Nu blijkt dat Woerden in 
staat is tot het opzetten van noodopvang, zou er ook meer inspanning geleverd kunnen worden om noodopvang 
asielzoekers op te zetten?   

Antwoord 2 

Het kabinet heeft het noodrecht ingezet, omdat de grote stroom vluchtelingen uit Oekraïne niet via de bestaande structuur 
kon. Hiervoor ontvangt de gemeente Woerden de benodigde financiële middelen vanuit het Rijk. Noodopvang voor 
asielzoekers is niet in deze financiële middelen begrepen.  

Het COA vraagt om nieuwe locaties voor reguliere opvangplekken met een permanent karakter, zodat het COA de 
gewenste kwaliteit kan bieden. Het aan de raad voorleggen van een startvoorstel over de noodopvang van asielzoekers 
(zie raadvoorstel D/21/043417) loopt vertraging op, vanwege de vluchtelingstroom uit Oekraïne. Het nieuwe college en de 
nieuwe raad pakken de noodopvang van asielzoekers verder op.  

Vraag 3 

In lijn met de bovenstaande stukken leest Progressief Woerden met teleurstelling en verbazing het gezamenlijke bod 
waaruit blijkt dat Woerden geen rol gaat spelen in het opvangen van asielzoekers op de lange termijn. Wat is daarvan de 
reden? Welke mogelijkheden zijn overwogen? Wat waren argumenten voor en tegen?   

Antwoord 3 

De raad heeft gevraagd om dit vraagstuk met betrekking tot de opvang van asielzoekers aan de nieuwe gemeenteraad 
over te laten. Zie het raadsvoorstel (D/21/043417). Zie verder antwoord 2. 

Vraag 4 

Is het college het eens met Progressief Woerden dat een stad als Woerden minimaal moet kijken naar kleinschalige 
locaties van opvang?   

Antwoord 4  

Ja, zie hoofdstuk 4 en toelichting A van het ‘Gezamenlijk bod asiel en huisvesting, 2022’ (D/22/054156). 

Vraag 5 

Ten slotte, in het gezamenlijk bod wordt het volgende gesteld: ‘We vragen van het Rijk een bijdrage om de ambtelijke 
inzet (of inhuur) te bekostigen voor de flexibiliseringsopgaven. Ter indicatie: de gemeente Woerden heeft deze inzet 
begroot op minimaal 76.800 euro (programmamanager).’ Kan het college de raad op de hoogte stellen op dit punt en de 
vorderingen daarbij?   

Antwoord 5 

Ja. We hebben nog geen reactie van het Rijk gekregen op dit gezamenlijke ‘Bod’. Deze ambtelijke inzet van zowel interne 
als externe partijen (ketenpartners) is voor de coördinatie van de doorgaande lijn van asielzoekers naar inburgering.   
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Schriftelijke vragen Progressief Woerden - Vergeet de anderen in nood niet 
 
Na eerdere kritische blikken en noodsignalen, onder andere in de RIB Gezamenlijk bod aan het rijk 
“acute noodsituatie”, over de opvang van asielzoekers door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA) zijn het nu de veiligheidsregio's die alarm slaan. Voorzitter van de veiligheidsregio’s Hubert 
Bruls vroeg om een vorm van dwang om gemeenten te kunnen aanwijzen om mensen op te vangen. 
Daarbij gebruikte hij de woorden ‘het gaat zo niet verder’. 
 
Progressief Woerden heeft daarover de volgende vragen aan het college:  
 

1. Zien wij het goed dat deze verzoeken, nu ook vanuit de veiligheidsregio's, betekenen dat 
gemeenten onvoldoende hebben gedaan in het vrijwillig oppakken van hun 
verantwoordelijkheid tot het onderbrengen van asielzoekers? 

2. Progressief Woerden volgt met een positieve blik de snelle start van opvang voor Oekraïners. 
Nu blijkt dat Woerden in staat is tot het opzetten van noodopvang, zou er ook meer 
inspanning geleverd kunnen worden om noodopvang asielzoekers op te zetten? 

3. In lijn met de bovenstaande stukken leest Progressief Woerden met teleurstelling en 
verbazing het gezamenlijke bod waaruit blijkt dat Woerden geen rol gaat spelen in het 
opvangen van asielzoekers op de lange termijn. Wat is daarvan de reden? Welke 
mogelijkheden zijn overwogen? Wat waren argumenten voor en tegen? 

4. Is het college het eens met Progressief Woerden dat een stad als Woerden minimaal moet 
kijken naar kleinschalige locaties van opvang?  

5. Ten slotte, in het gezamenlijk bod wordt het volgende gesteld: ‘We vragen van het Rijk een 
bijdrage om de ambtelijke inzet (of inhuur) te bekostigen voor de flexibiliseringsopgaven. Ter 
indicatie: de gemeente Woerden heeft deze inzet begroot op minimaal 76.800 euro 
(programmamanager).’ Kan het college de raad op de hoogte stellen op dit punt en de 
vorderingen daarbij? 

 
 
Progressief Woerden, Coby Franken  

https://nos.nl/artikel/2408848-geen-migratiecrisis-maar-opvangcrisis-dwing-alle-gemeenten-asielzoekers-op-te-vangen
https://nos.nl/artikel/2422188-coa-luidt-noodklok-over-opvang-niet-oekraiense-vluchtelingen
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22054154-Raadsinformatiebrief-Gezamenlijk-Bod-aan-het-Rijk.pdf
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2423006-veiligheidsregio-s-willen-dat-rijk-gemeenten-dwingt-asielzoekers-op-te-vangen
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22054154-Raadsinformatiebrief-Gezamenlijk-Bod-aan-het-Rijk.pdf
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