
 
 

Beste bewoners en ondernemers,  
 
In september 2022 lieten wij u per brief weten dat de gemeenteraad op 25 augustus 2022 
heeft ingestemd met de tijdelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers op een hotelschip 
in de Werkhaven in Huizen tot uiterlijk 15 april 2023. Vervolgens kwam op 25 oktober een 
groep van circa 180 asielzoekers aan op het hotelschip. De opvang verloopt goed.  
 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een formeel verzoek ingediend voor 
de verlenging van tijdelijke opvang van asielzoekers op het hotelschip. Het college van  
B en W heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de voortzetting van deze opvang. 
Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om haar positieve zienswijze kenbaar te 
maken over de voortzetting van de opvang.  
 
Waarom verlengen van de opvang 
Er is landelijk een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente Huizen 
faciliteert de vluchtelingenopvang op een hotelschip sinds begin 2022, van januari t/m maart 
2022 en van oktober 2022 t/m 15 april 2023.  
 
Uit evaluaties waarin ook de input van de Klankbordgroep is meegenomen, blijkt dat de 
opvang in Huizen soepel verloopt. Het COA dekt alle kosten van de opvang. Naar aanleiding 
van knelpunten die door de bewoners van het hotelschip naar voren zijn gebracht heeft het 
COA, in lijn met de reguliere procedures, een aantal zaken ter verbetering in gang gezet.  
 
Het college van B en W wil om de redenen zoals hierboven genoemd aan de 
maatschappelijke opgave van opvang blijven bijdragen. 
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Aan de bewoners van dit adres 
IJsselmeerstraat  
1271 GA Huizen  

Onderwerp: verlenging tijdelijke opvang asielzoekers in hotelschip 

Huizen: 7 februari 2023 Uw brief van:  Nummer:  
  

 Uw kenmerk:   Bijlagen:  

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 
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Planning  
Op 9 maart maakt de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar ten aanzien van de 
voortzetting van de opvang. Daarna neemt het college een definitief besluit. 
 
Wilt u in gesprek of heeft u vragen? 
Zijn er zaken die u wilt bespreken over de voorgenomen voortzetting van de tijdelijke 
opvang? Wij gaan graag met u gesprek. Heeft u vragen? Stel ze dan gerust. U kunt een  
e-mail sturen met uw verzoek of uw vraag naar communicatie@huizen.nl   
 
De laatste informatie vindt u op www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers.  
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders, 

           
Karin van Werven                Niek Meijer 
Wethouder Sociaal Domein      burgemeester 

mailto:communicatie@huizen.nl
http://www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers
TROUWM
Text Box
geanonimiseerd

TROUWM
Text Box
geanonimiseerd


	Mededeling weth. Van Werven over COA hotelschip asielzoekers
	Mededeling weth. Van Werven over COA hotelschip asielzoekers (bijlage 1)
	Mededeling weth. Van Werven over COA hotelschip asielzoekers (bijlage 1.1)
	Mededeling weth. Van Werven over COA hotelschip asielzoekers (bijlage 1.2)
	Mededeling weth. Van Werven over COA hotelschip asielzoekers (bijlage 2)

