
 
 
 
 
 

 BESLUITBLAD RAAD 
 
 
 
Betreft: 
• raadsvergadering 7 juli 2022 
• agendapunt 12 
• voorstel over                        Kaders voor tijdelijke noodopvang asielzoekers 

 
• zaaknummer Z.205721/D.1364180 
 
 
 
Het aan de raad voorgestelde besluit: 
 
1. Kennisnemen van de kaders voor de mogelijke tijdelijke noodopvang van asielzoekers op 

een schip in de werkhaven, zoals verwoord in het voorgenomen besluit van het college. 
2. (Geen) wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van deze kaders.  

 
 
Het door de raad genomen besluit: 
 
Als gevolg van het aangenomen amendement A2, en een mondelinge amendering ervan 
voor wat betreft de extra in te lassen raadsvergadering, heeft de raad als volgt besloten. De 
raad heeft: 
1. Kennisgenomen van de kaders voor de mogelijke tijdelijke noodopvang van asielzoekers 

op een schip in de werkhaven, zoals verwoord in het voorgenomen besluit van het 
college; 

2. Als zienswijze uitgesproken dat, aanvullend op de kaders zoals die zijn verwoord in het 
voorgenomen besluit van het college d.d. 5 juli 2022, aan de raad inzicht moet worden 
geboden in de volgende elementen, zodat de raad op donderdag 25 augustus 2022 een 
definitieve zienswijze kan formuleren:  
• de uitkomsten van de evaluatie van de opvang van begin dit jaar; 
• de uitkomsten van het participatieproces met bewoners, betrokken maatschappelijke 

organisaties en ondernemers in het NKK; 
• het relatieve aandeel van de gemeente Huizen in de regionale opgave; 
• de ingeschatte consequenties rondom mogelijke overlast en de wijze waar hier op 

wordt ingespeeld; 
• de gevolgen voor de belasting voor de zorg; 
• de wijze waarop gemeente en maatschappelijke organisatie al dan niet kans zien om 

ondersteuning te bieden bij de opvang; 
en draagt het college op: 
• het gevraagde inzicht te verschaffen ten behoeve van de ingelaste raadsvergadering 

te houden op 25 augustus 2022; 



 
 
 
 
 

• geen definitief besluit te nemen dan nadat de raad zijn definitieve zienswijze kenbaar 
heeft gemaakt. 
 

 
De griffier,   De voorzitter, 
 
 
w.g.    w.g. 
 
 
 


