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Onderwerp 
Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake Worden vluchtelingen 
en Woerdense inwoners niet onnodig benadeeld? 

 

 
 
   
 
Beantwoording van de vragen 
Vragen aan het college:  

1. Is het college het eens met Woerden&Democratie dat het huidige inrichtingsbeleid van de opvangvoorzieningen 
in Woerden bijdraagt aan de inhumane omstandigheden waar vluchtelingen in Ter Apel in verkeren? 

 
Nee, De inhumane omstandigheden in Ter Apel zijn veroorzaakt door  Rijksbeleid,  
waarbij een van de redenen voor de problemen in Ter Apel  te maken heeft met een slechte doorstroom van 
statushouders.  Woerden heeft ingezet op het versnellen van de taakstelling (D/21/043417). Hierbij wil het college 
benadrukken dat hiervoor niet meer woningen aan de woningmarkt onttrokken zijn dan het aantal  dat afgesproken is met 
de Raad.  
 
   

2. Kan het college bevestigen dat de Stadspoort in het verleden niet alleen voor één ‘groep’ (lees: nationaliteit) is 
ingezet, maar hier meerdere nationaliteiten tegelijkertijd zijn opgevangen?  

 
Binnen de Stadspoort zijn zowel Syriërs als Eritreeërs opgevangen.  
   

3. Is het college van mening dat het samenvoegen van de Oekraïners met andere vluchtelingen bijdraagt aan het 
creëren van humane omstandigheden voor alle vluchtelingen? 

 
Nee,  
De recente ervaring met de Stadspoort heeft ons geleerd dat de inburgering stagneerde bij de toenmalige bewoners. Men 
integreerde niet met de overige Woerdenaren, er was geen eigenaarschap en de bewoners van de Stadspoort bleven 
achter in de taalverwerving.  Hier komt bij dat  vaak na  jaren verblijf in een AZC, een vluchteling met een status  uitkijkt 
 naar een eigen woning met eigen voorzieningen om een nieuwe start te kunnen maken. In de beide gemeentelijke 
opvanglocaties (die vermoedelijk binnenkort beide  vol zijn) is sprake van een kamer met gedeelde voorzieningen.  
 
   



4. .Is het college het eens met Woerden&Democratie dat het creëren van humane omstandigheden voor alle 
vluchtelingen prevaleert op de crisisopdracht die afkomstig is van de Rijksoverheid? Zo ja, gaat het college in 
gesprek met de Rijksoverheid? 

 
Het college zet zich zowel in voor statushouders ,die in AZC’s verblijven, door middel van het (versneld) uitvoeren van de 
taakstelling  als voor crisisopvang voor Oekraïners.  
   
   

5.  Is het college het eens met Woerden&Democratie dat het huidige inrichtingsbeleid van de opvangvoorzieningen 
een nadelig effect heeft op Woerdense inwoners die op zoek zijn naar een woning?  

 
Nee, de statushouders zijn toegewezen aan de gemeente Woerden en zijn daarmee Woerdense inwoners.  
De tijdelijke huisvesting van statushouders in de Stadspoort heeft een aantal jaren de extra druk op de sociale 
huurwoningen voorkomen. Door het aflopen van het huurcontract van de Stadspoort per 31 december 2021, zijn in 2021 
een klein aantal extra woningen onttrokken aan de woningmarkt.  
Voor wat betreft 2022: Op dit moment voeren we het raadsvoorstel uit ( D/21/043417) door de taakstelling voor 2022 te 
vervullen door statushouders te huisvesten in de bestaande woningvoorraad met maximaal 40 woningen.  
 
 
   

6. .Is het college bereid om met dezelfde snelheid waarmee opvangplekken voor vluchtelingen worden 
gerealiseerd ook tijdelijke huisvesting voor woningzoekende Woerdenaren te realiseren? 

 
Aan Crisisnoodopvang worden andere eisen gesteld omdat het hier om tijdelijke opvang gaat en niet om permanente 
bewoning. Voor Woerdenaren in nood is een klein aantal kamers en woningen beschikbaar.  
Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om verschillende  groepen te kunnen bedienen (D/22/ 072785).  
  
 
   
 
Bijlagen 
 



 
 

1 van 1 

Schriftelijke vragen - Worden vluchtelingen en Woerdense inwoners niet onnodig benadeeld? 

 

Inleiding 

De beantwoording van de schriftelijke vragen (Ruimte voor vluchtelingen) die door Progressief 

Woerden zijn ingediend, roepen bij menig inwoners van de gemeente Woerden verontwaardigde 

reacties op. Met name het feit dat leegstaande opvangvoorzieningen niet worden gevuld vanwege 

mogelijk nieuwe instroom van Oekraïners, terwijl er dagelijks vluchtelingen in Ter Apel in inhumane 

omstandigheden leven. Naast het feit dat men enorm meeleeft met de mensen die in inhumane 

omstandigheden leven, krijgen Woerdense inwoners het gevoel niet echt een kans te krijgen voor 

een woonruimte in Woerden. Onbewust veroorzaakt de keuze met betrekking tot de inrichting van 

de huidige opvangvoorzieningen een stagnatie in de doorstroming op de woonmarkt en wordt er 

met de opvang van Oekraïners een ander beleid gevoerd ten opzichte van eerdere vluchtelingen, te 

weten Eritreeërs en Syrische vluchtelingen. Laatstgenoemde vluchtelingen werden eerder wel in de 

Stadspoort gevestigd. Het is dan ook onduidelijk waarom er onderscheid wordt gemaakt. Het leed en 

de verschrikkelijke gebeurtenissen die al deze vluchtelingen hebben meegemaakt, maakt dat de 

vluchtelingen vooral in humane omstandigheden willen leven. Dat dit dan met Oekraïners, Eritreeërs 

of Syrische vluchtelingen mogelijk wordt gemaakt, moet geen verschil uitmaken.  

 

Vragen aan het college: 

1. Is het college het eens met Woerden&Democratie dat het huidige inrichtingsbeleid van de 

opvangvoorzieningen in Woerden bijdraagt aan de inhumane omstandigheden waar 

vluchtelingen in Ter Apel in verkeren?  

2. Kan het college bevestigen dat de Stadspoort in het verleden niet alleen voor één ‘groep’ (lees: 

nationaliteit) is ingezet, maar hier meerdere nationaliteiten tegelijkertijd zijn opgevangen?  

3. Is het college van mening dat het samenvoegen van de Oekraïners met andere vluchtelingen 

bijdraagt aan het creëren van humane omstandigheden voor alle vluchtelingen?  

4. Is het college het eens met Woerden&Democratie dat het creëren van humane omstandigheden 

voor alle vluchtelingen prevaleert op de crisisopdracht die afkomstig is van de Rijksoverheid? Zo 

ja, gaat het college in gesprek met de Rijksoverheid?  

5. Is het college het eens met Woerden&Democratie dat het huidige inrichtingsbeleid van de 

opvangvoorzieningen een nadelig effect heeft op Woerdense inwoners die op zoek zijn naar een 

woning?  

6. Is het college bereid om met dezelfde snelheid waarmee opvangplekken voor vluchtelingen 

worden gerealiseerd ook tijdelijke huisvesting voor woningzoekende Woerdenaren te realiseren?  
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