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Met deze mededeling informeer ik u over het volgende. 

Sinds 20 december 2021 ligt er een hotelschip met 150 opvangplekken in de Werkhaven. In 
december heeft het college met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
afgesproken dat de tijdelijke noodopvang tot en met uiterlijk 31 maart 2022 blijft liggen. 

Hoewel de tijdelijke noodopvang in onze gemeente heeft bijgedragen aan het nijpende tekort 
aan opvangplekken voor asielzoekers, is dit tekort aan plekken nog niet structureel opgelost. 
Daardoor is het voor het COA lastig om een nieuwe locatie te vinden waar het hotelschip met 
haar bewoners kan aanmeren na het verblijf in Huizen. 

Het COA heeft een gemeente gevonden waar het hotelschip volgende week (uiterlijk 8 april) 
kan aanmeren. Omdat deze gemeente nog een aantal dingen moet regelen voordat het 
schip kan komen, heeft het COA aan ons gevraagd of het schip tot die tijd in de Werkhaven 
kan blijven liggen.  

Het college hecht grote waarde aan het zich houden aan afspraken en de betrouwbaarheid 
van het openbaar bestuur. Ook ten aanzien van de afgesproken vertrekdatum van de boot, 
zoals bekend 31 maart. Dat is verschillende keren ook naar buiten gebracht. 
 
Gelet op de omvang van het gebrek aan opvangcapaciteit, onze betrokkenheid (en van veel 
Huizers) bij de vluchtelingen op de boot en het feit dat wij daarmee een voortzetting van de 
opvang elders mogelijk maken, hebben wij besloten het verzoek van het COA toe te staan. 
Volgens ons kan dit zonder de uitgangspunten zoals hiervoor genoemd geweld aan te doen. 

De uitloop is besproken met de klankbordgroep en de inwoners en ondernemers geven aan 
deze keuze te begrijpen. De informatie over de uitloop wordt ook via de social media kanalen 
van de gemeente meegedeeld. 

 

 

 

 



Gemeente Huizen 
vervolgblad 2 
 
 
 
 
 
 


