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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Coby Franken van de Fractie van Progressief Woerden 

over Woningen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

Beantwoording van de vragen: 

 

1.Wat is de stand van zaken in onze gemeente als het gaat om betaalbare woningen MO en BW? Klopt het 
dat we zwaar achterlopen in de doelstelling (in de motie van Utrecht Stad wordt gesproken over slechts 
33% in de regio). Is er ook in Woerden een wachtlijst?  
 
Uit de monitor huisvesting en ondersteuning kwetsbare groepen blijkt een onderrealisatie voor het 
huisvesten van cliënten uit de Maatschappelijk Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW). Dit geldt voor 
alle 15 regiogemeenten en de stad Utrecht voor 2019. Uit een verkenning naar oorzaken hiervan kwamen 
meerdere knelpunten naar voren, o.a. de registratie was onvoldoende. De benodigde acties om dit op te 
lossen zijn grotendeels in Q2 opgepakt.  

 

Uit de meest recente U16 monitor (t/m augustus 2020) blijkt dat er op dit moment vier mensen hebben 
aangegeven te willen uitstromen naar Woerden en deze mensen zijn in beeld bij GroenWest. GroenWest 
geeft aan momenteel vrijwel alle kleine woningen in Woerden aan te bieden aan Het Vierde Huis voor 
uitstroom van de MO/BW doelgroep, maar zij geven aan hierbij regelmatig afwijzingen te krijgen vanwege 
de woonbehoefte van de cliënt. 
 
2. Wat is bekend over de behoefte van inwoners van Woerden aan dergelijke woningen?  

 

In regionaal U16 verband  is afgesproken hoeveel woningen per gemeente voor de MO/BW doelgroep 
gerealiseerd moeten worden per jaar. Voor Woerden is een contigent berekend van gemiddeld 14 
woningen per jaar. Dit aantal woningen is in eerste instantie gebaseerd op de jaarlijkse instroom MO/BW 
(mensen uit Woerden die in een MO/BW voorziening zijn gaan wonen). In tweede instantie is rekening 
gehouden dat er de komende tijd meer mensen in de wijk gaan wonen in plaats van in een instelling 
(ambulantisering) en er dus extra woningen nodig zijn.  

Bij de uitstroom uit een instelling voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen geeft de cliënt aan 
waar hij/zij zich zou willen vestigen. Op het aanmeldformulier wordt ook voor uitstroom relevante informatie 
over de cliënt vermeld, bijvoorbeeld binding met een gemeente of wijk, rustige omgeving enz.  

 

3. Ziet het college de noodzaak van het hebben voor voldoende betaalbare woningen voor de doelgroepen 
MO en BW?  

 

Deze noodzaak onderkennen wij, daarom zijn in onze prestatieafspraken met GroenWest deze 
contingentwoningen ook specifiek opgenomen. 

 

 

4. Voorziet het college problemen als het gaat om het voorzien in voldoende woningen voor MO/ BW vanaf 
2022? Hoe bereidt het college zich voor op deze overgang?  



 

De ambulantisering van BW is nu gaande. Naast de maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen of Verblijf 
waar het gaat om wonen in een instelling sturen wij in de U16 regio op het wonen in de wijk via de nieuwe 
maatwerkvoorziening Beschermd Thuis. Gedurende deze verandering zijn extra woningen nodig en is het 
aantal contigentwoningen voor een periode van circa vijf jaar (2019-2023) verhoogd. Vanaf 2022 
verwachten we dat er steeds meer nadruk komt te liggen op beschermd thuis vanuit een bestaande 
woonsituatie en komt er minder nadruk op nieuwe huisvesting. De nadruk komt daarmee steeds meer te 
liggen op de ondersteuning en het zorgen voor de juiste randvoorwaarden. 

 

5. Heeft het college kennis genomen van de motie van Utrecht Stad over woningen Maatschappelijke 
Opvang/ beschermd wonen? Onderschrijft het college de mogelijke stimulerende werking van een 
financiële en andere prikkels voor het geval er ook in Woerden een gebrek is aan betaalbare woningen 
voor MO/BW? Welke prikkels zijn dan voor Woerden denkbaar?  

 

Wij hebben kennis genomen van de motie. Zoals ook aangegeven onder vraag 1 zijn verschillende 
knelpunten bij de uitstroom en gebruik van het contingent aangepakt in Q2 2020. Gezien de afspraken die 
wij hebben gemaakt in U16 verband over instroom en uitstroom binnen het contingent voor 2019-2023 
zouden de 14 woningen zoals afgesproken voldoende moeten zijn voor de uitstroom van deze doelgroep 
per jaar. 

 

6. Progressief Woerden is voorstander van gemengde woonvormen, dit draagt bij aan een inclusieve 
gemeente en de Woerdense ambitie ten aanzien van “Iedereen doet mee”. Juist als het gaat om 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zien wij graag dat er overal een goede mix is van diverse 
inwonersgroepen waaronder ook dus de doelgroep voor MO/BW. Onderschrijft het college deze visie? Zo 
ja: op welke wijze gaan we in Woerden dan zorgen dat we vanaf 2022 voldoen aan de opgave voor MO/BW 
op een wijze die bijdraagt aan onze visie “Iedereen doet mee”?  
 
Ja het college onderschrijft dit. Daarnaast doen wij nu al ervaring op met de slag van meer wonen in de wijk 
in plaats van in een instelling. Kwintes is in 2020 al volop bezig geweest om meerdere BW plekken om te 
klappen naar Beschermd Thuis ondersteuning, waar inwoners zoveel mogelijk in de wijk wonen in hun 
eigen woning met 24-uurs bereikbaarheid en aanwezigheid en niet meer in een instelling voor beschermd 
wonen. Daarnaast is GroenWest met verschillende zorgpartijen in gesprek over het realiseren van 
gemengd wonen projecten waarbij mensen met en zonder zorgvraag in één complex wonen en elkaar 
ondersteunen.  
 
 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 20.016164 Schriftelijke vragen Progressief Woerden inzake 
woningen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
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