
 
Art 40 Vragen over vluchtelingen 
 
Het aantal vluchtelingen uit brandhaarden als Syrië en Irak blijft toenemen. Wekelijks komen tussen de 
1200 en 1700 vluchtelingen ons land binnen, die zich vervolgens bij het aanmeldcentrum in Ter Apel 
moeten melden. 

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van asielzaken verwacht dat het aantal toegelaten vluchtelingen dit 
jaar van 25.000 naar 35.000 stijgt. Hij vraagt in De Volkskrant daarom om ‘stoere' burgemeesters, 
wethouders en raadsleden die bereid zijn naar extra opvangplaatsen om te kijken. 

De fractie van Progressief Woerden vind het een verantwoordelijkheid van de gemeente  om te 
onderzoeken in hoeverre een bijdrage geleverd kan worden aan de opvang van vluchtelingen. 

We zien in Woerden een krachtige samenleving die het vermogen heeft om vluchtelingen goed op te 
vangen, te helpen bij het opbouwen van hun nieuwe bestaan en hen een warm welkom te bieden. Wel 
vinden we een goede spreiding van deze extra inzet over de verschillende dorpen en wijken van belang.  
 
De fractie van Progressief Woerden is van mening dat van onze gemeente extra inspanning kan leveren en 
dat mag worden verwacht actief te onderzoeken in hoeverre de gemeente maximaal bijdragen in de opvang 
van deze grote stroom vluchtelingen.  

1. Wat is de reactie van het collega op de oproep om naar extra opvangplaatsen te kijken? 
2. Is het college met Progressief Woerden van mening dat de gemeente Woerden extra inspanning 

zou moeten leveren om vluchtelingen op te vangen? 
3. Hoe bereid het College zich voor op de verwachte grotere aanwijzing van statushouders naar 

Woerden?  
4. Ziet het college mogelijkheden om buiten de bestaande sociale woningbouw extra ruimte te 

creëren voor een combinatie van statushouders en Woerdense woningzoekenden? Bijvoorbeeld 
door het gebruik van leegstaande kantoorpanden of ander particulier bezit? 

5. Acht het College het wenselijk als de gemeente Woerden naast de verplichte aanwijzing door het 
Rijk nog meer statushouders welkom heet? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden hiertoe? 

6. Welke samenstelling van statushouders (gezinnen, alleenstaanden etc.) heeft de gemeente 
Woerden tot nu toe in 2015 opgenomen en welke samenstelling wenst het college in de komende 
periode? 

7. Is het college bereid om mogelijkheden voor opvang van asielzoekers binnen de gemeente 
Woerden te zoeken?   

8. Heeft het college contact gehad met het COA over de opvang van asielzoekers? Zo ja, waar 
bestaat dat contact uit?  

9. Zijn er locaties in de gemeente Woerden die in aanmerking zouden kunnen komen voor de extra 
opvang van asielzoekers? In eigendom van de gemeente of eventueel van derden. Nb: Wat betreft 
Progressief Woerden is ook onconventionele huisvesting een onderzoek waard: 'Kantoorpanden 
en containerwoningen kunnen ook geschikt zijn.' Of het stimuleren en ondersteunen van opvang 
door inwoners van Woerden in hun eigen huis. 
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