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Voorstel 
 

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.  
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een nijpend tekort aan opvangplekken 
voor asielzoekers. De Oekraïense vluchtelingencrisis draagt hier ook aan bij. Daarom heeft het 
kabinet de veiligheidsregio’s verzocht om tijdelijke noodopvang te realiseren voor 225 
asielzoekers. Dit geldt dus ook voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Mocht dit zich 
voordoen in Huizen, dan zullen wij ons best doen om de opvang opnieuw zo goed mogelijk te 
regelen. De opvang eerder dit jaar in Huizen is goed verlopen en omarmd door de Huizer 
samenleving. Dat geeft ons vertrouwen om opnieuw en samen met de Huizer samenleving een 
veilige plek te bieden aan asielzoekers als dat nodig is.  
 
Doel/beoogd effect 
Door het vaststellen van kaders voor een mogelijke nieuwe opvang van asielzoekers in Huizen, 
kan het college snel handelen als Huizen de vraag krijgt om bij te dragen aan de opvang van 
asielzoekers. Met het vragen van wensen en bedenkingen aan gemeenteraad en 
bewoners/ondernemers in het gebied kan het college van burgemeester en wethouder tot een 
definitief besluit komen.  
 

  

 



Argumentatie 
Zie collegevoorstel dat als bijlage is toegevoegd. 
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Het alternatief is om tijdelijke noodopvang op een hotelschip in de haven niet toe te staan. Dat 
neemt niet weg dat er landelijk nog steeds extra plekken voor asielzoekers moeten komen. 
Daardoor is de kans aanwezig dat er alsnog een crisisnoodopvang in de gemeente gerealiseerd 
moet worden. U moet hierbij denken aan kortdurende crisisopvang in een sporthal. Deze opvang 
dient geheel en al geregeld en gefaciliteerd te worden door de veiligheidsregio en de ambtelijke 
dienst in de betreffende gemeente. Hiermee is, vanuit de ervaring in 2015, een veel hogere 
ambtelijke inzet gemoeid dan nu met het faciliteren van een hotelschip in onze haven. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Uw raad kan wensen en bedenkingen inbrengen.  
 
Beslistermijn 
Raad van 7 juli 2022. 
 
Financiële paragraaf 
Niet van toepassing. 
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
College van burgemeester en wethouders. 
 
Collegeprogramma 
Niet van toepassing. 
 
Begroting 
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten 
Niet van toepassing. 
 
Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
1 
 

 
 



 
 
 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 



   
   

Voorstel aan college B&W van Huizen 

   
   

Zaaknummer / 
Documentnummer Z.205721 / D.1363903 

Datum document 5 juli 2022 

Onderwerp kaders tijdelijke opvang asielzoekers 

Opsteller Verwoerd, Wilma 

Afdeling Afdeling Bestuur, burgerzaken en ondersteuning 

Portefeuillehouder N. Meijer 

Vertrouwelijkheid Vertrouwelijk 

Geheimhouding Ja 

 
 
Toelichting advies 
   
   

Advies   Als voorgenomen besluit instemmen met dit 
voorstel, waarin kaders zijn benoemd voor een 
mogelijke tijdelijke noodopvang van asielzoekers op 
een schip in de werkhaven.  

  Instemmen met bijgaand raadsvoorstel, waarin de 
gemeenteraad gevraagd wordt om (geen) wensen 
en bedenkingen in te brengen tegen de kaders voor 
mogelijke tijdelijke noodopvang van asielzoekers op 
een schip in de werkhaven.  

  Instemmen met bijgaande brief aan bewoners en 
ondernemers en het persbericht. 

  Definitief besluit door college nemen nadat wensen 
en bedenkingen van omwonenden en ondernemers 
zijn opgehaald en besproken zijn de raad.  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een 
nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De 
Oekraïense vluchtelingencrisis draagt hier ook aan bij. 
Daarom heeft het kabinet de veiligheidsregio’s verzocht om 



tijdelijke noodopvang te realiseren voor 225 asielzoekers. 
Dit geldt dus ook voor de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek. Op dit moment ligt er geen concreet verzoek 
bij de gemeente voor tijdelijke noodopvang. Die situatie kan 
dagelijks veranderen. Om te voorkomen dat we in het 
zomerreces niet kunnen handelen als dat nodig mocht zijn, 
leggen wij u deze notitie met een aantal kaders voor. Mocht 
er een verzoek komen, dan zullen wij ons best doen om de 
opvang opnieuw en binnen de kaders in deze notitie zo 
goed mogelijk te regelen. De opvang eerder dit jaar in 
Huizen is goed verlopen en omarmd door de Huizer 
samenleving. Dat geeft ons vertrouwen om opnieuw en 
samen met de Huizer samenleving een veilige plek te 
bieden aan asielzoekers als dat nodig is.  
  

   
   

Kaders   Wet centraal orgaan opvang asielzoekers 
  Faciliteitenbesluit opvangcentra 

   
   

Doel/beoogd effect Het COA heeft een nijpend tekort aan opvangplekken voor 
asielzoekers. Een hotelschip in de werkhaven van Huizen 
draagt bij aan een tijdelijke oplossing van een zeer urgent 
probleem. Met het honoreren van een verzoek tot opvang 
binnen de vastgestelde kaders, draagt de gemeente 
Huizen, als onderdeel van de regio Gooi en Vechtstreek, bij 
aan het actuele en dringende verzoek van het kabinet om 
te voorzien in (tijdelijke) noodopvang voor asielzoekers.  
  

   
   

Argumenten Door het vaststellen van kaders voor een mogelijke nieuwe 
opvang van asielzoekers in Huizen, kan het college snel 
handelen als Huizen de vraag krijgt om bij te dragen aan de 
opvang van asielzoekers. Met het vragen van (geen) 
wensen en bedenkingen aan gemeenteraad en 
bewoners/ondernemers in het gebied kan het college van 
burgemeester en wethouder tot een definitief besluit 
komen.  
 
Kaders voor opvang  
   

1. Locatie, termijn, aantal en afkomst 

  Een hotelschip in de werkhaven in Huizen is de 
enige beschikbare locatie voor tijdelijke opvang van 
asielzoekers.  

  De werkhaven zou vanaf 23 juli beschikbaar zijn.  



  De termijn van een mogelijke opvang is minimaal 
drie tot maximaal zes maanden. Na 3 maanden vindt 
de eerste evaluatie plaats en na 4,5 maand de 
tweede. Beide momenten zijn bepalend voor 
doorgaan, bijsturen, stoppen.  Criteria voor evaluatie 
worden in een klankbordgroep bepaald. De essentie 
is steeds dat het veilig en verantwoord dient te zijn. 

  Bestaande afspraken met schepen om aan te meren 
op dezelfde plek, meestal voor een dag, worden 
passend gemaakt en gerespecteerd.  

  De populatie bestaat maximaal uit 200 bewoners, 
waarbij wij een voorkeur uitspreken voor 150. Dit 
aantal is gebaseerd op onze eerdere ervaringen.  

  De populatie op het schip bestaat uit asielzoekers 
die ouder zijn dan 18 jaar, die niet uit de 
zogenaamde veilige gebieden komen.  

   

2. Rollen/bevoegdheden COA en Gemeente 

De rollen en bevoegdheden van COA en gemeente worden 
beschreven in een bestuursovereenkomst, vergelijkbaar 
met de bestuursovereenkomst van december 2021.  
   

3. Veiligheid en gezondheid  

  Voorwaarde voor mogelijke opvang is dat dit veilig 
en verantwoord gebeurd, zowel voor de inwoners 
van Huizen als voor de asielzoekers. De gemeente 
maakt afspraken met het COA om overlast en 
onveilige situaties in en rondom de opvang te 
voorkomen. Onderdeel van die afspraken is 
beveiliging aan boord.  

  De geneeskundige zorg is voldoende geborgd door 
het COA door Gezondheidszorg Asielzoekers, zodat 
de reeds zwaar belaste huisartsen niet verder onder 
druk komen te staan.  

   

4. Kosten en capaciteit  

  Alle kosten die gemoeid zijn met opvang en 
verzorging worden gedekt door het COA. Daarnaast 
ontvangt de gemeente een beperkte extra 
vergoeding uit de faciliteitenregeling.  

  De opvang en verzorging van asielzoekers vraagt – 
behoudens het in orde maken van de aanlegplek, de 
buitentuin en de communicatie/participatie – 
nauwelijks inzet van de gemeente (zie ook 
onderdeel financiën).  



   

5. Begeleiding en dagbesteding 

  COA is verantwoordelijk voor het beheer en het 
management van de locatie. De rijksoverheid draagt 
zorg voor voldoende personeel, zoals door de 
minister is toegezegd (zie ook onderdeel financiën).  

  De vrijwilligerscentrale en de buurtsportcoaches 
worden ingezet voor activiteiten om het verblijf van 
deze mensen zo goed mogelijk in te vullen. De 
kosten hiervan zijn voor rekening van het COA.  

  De vrijwilligerscentrale wordt de plek waar inwoners 
en organisaties zich kunnen melden voor het 
aanbieden van hulp en ondersteuning.  

   

6. Participatie 

  Gedurende de duur van een tijdelijke noodopvang 
blijft de gemeente in gesprek met de ondernemers 
en omwonenden in de directe omgeving van de 
werkhaven. We streven naar een klankbordgroep die 
evenwichtig is samengesteld uit bewoners, 
ondernemers, COA, politie, en gemeentelijke 
vertegenwoordigers waarin we de ervaringen 
evalueren en wellicht kunnen komen tot 
gezamenlijke initiatieven met en voor asielzoekers.  

   

7. Communicatie 

  Voorafgaand en tijdens de duur van een tijdelijke 
noodopvang zetten we een mix van kanalen in, waarbij 
de focus ligt op informeren en duiden.  

  De tussentijdse evaluaties zijn mijlpalen in het 
communicatietraject.  

 
  

   
   

Kanttekeningen De komst van 150 tot maximaal 200 asielzoekers heeft 
invloed op de Huizer samenleving.  Omwonenden van de 
werkhaven en de ondernemers in dit gebied zijn hiermee 
bekend; van december tot met 6 april van dit jaar heeft een 
hotelschip met 150 asielzoekers in de werkhaven gelegen. 
De ervaringen zijn goed te noemen. Toentertijd is er een 
klankbordgroep opgezet om te luisteren, initiatieven te 
ontplooien en ervaringen uit te wisselen. Door ook nu een 
klankbordgroep in te richten, in gesprek te blijven en de 
extra inzet van toezicht te realiseren wordt er ingespeeld op 



de veiligheidsgevoelens van de omwonenden, maar ook op 
die van de asielzoekers zelf.  
 
Er is nog steeds sprake van een Covid-pandemie. Er 
moeten duidelijke afspraken tussen het COA, de GGD en 
de GZA over wat te doen bij coronagevallen aan boord van 
het schip. Één van de belangrijke afspraken kunnen zijn dat 
dat asielzoekers pas op het schip mogen komen als ze 
beschikken over een negatief testbewijs en dat een Covid-
besmetting leidt tot een quarantaine maatregel.  
  

   
   

Alternatieven Het alternatief is om tijdelijke noodopvang op een 
hotelschip in de haven niet toe te staan. Dat neemt niet 
weg dat er landelijk nog steeds extra plekken voor 
asielzoekers moeten komen. Daardoor is de kans aanwezig 
dat er alsnog een crisisnoodopvang in de gemeente 
gerealiseerd moet worden. U moet hierbij denken aan 
kortdurende crisisopvang in een sporthal. Deze opvang 
dient geheel en al geregeld en gefaciliteerd te worden door 
de veiligheidsregio en de ambtelijke dienst in de 
betreffende gemeente. Hiermee is, vanuit de ervaring in 
2015, een veel hogere ambtelijke inzet gemoeid dan nu 
met het faciliteren van een hotelschip in onze haven. 

   
   

Financiën Als tegemoetkoming voor die inspanning (Veiligheidsregio’s 
225 extra opvangplekken) biedt het kabinet aan om per 
veiligheidsregio 30 ambtenaren te leveren om deze plekken 
in de praktijk te regelen. Busvervoer en medische zorg 
worden door het Rijk geregeld.  
De komst van de tijdelijke noodopvang kost de gemeente 
Huizen geen geld. Alle kosten worden gedekt door de 
rijksoverheid en daarnaast ontvangt de gemeente een 
bescheiden vergoeding uit de faciliteitenregeling. Hiernaast 
wordt liggeld betaald aan de gemeente.  
De inkomsten en uitgaven rondom de tijdelijke noodopvang 
worden separaat geadministreerd.  
  

   
   

Participatie De eerste stap is het ophalen van (geen) wensen en 
bedenkingen over de kaders van dit voorgenomen besluit 
bij de gemeenteraad. Dit gebeurt op 7 juli a.s. Daarna 
zullen wij de wensen en bedenkingen over de kaders van 
dit voorgenomen besluit ophalen bij bewoners en 
ondernemers in het gebied en andere belanghebbenden. 
Daavoor richten we een zorgvuldig proces in.  

   



   
Communicatie Dinsdag 5 juli neemt het college een voorgenomen besluit. 

Dit voorgenomen besluit wordt geagendeerd op de 
raadsvergadering van donderdag 7 juli met de vraag om 
(geen) wensen en bedenkingen.  
Voor 7 juli worden direct omwonenden en ondernemers in 
het gebied per brief geïnformeerd over het feit dat er kaders 
zijn gesteld voor een mogelijke tijdelijke opvang van 
 asielzoekers, op dezelfde plek als eerder dit jaar en dat 
hen daarover zullen raadplegen.  
Met een persbericht op 6 juli en een nieuwsbericht op 
www.huizen.nl  – dus na bezorging van de brief in het 
gebied – wordt de samenleving van Huizen geinformeerd 
over dit voorgenomen besluit.  
  

   
   

Uitvoering en evaluatie Als er sprake is van tijdelijke opvang op een schip in de 
werkhaven, dan wordt een gemeentelijke werkgroep 
opgezet, die bestaat uit verschillende disciplines. De 
gemeentelijke inzet is echter marginaal en blijft beperkt tot 
reguliere contacten in de primaire processen. In de 
zomerperiode hebben veel medewerkers vakantie, 
waardoor inzet nog eens extra beperkt zal zijn. Om die 
reden wordt dit voorstel voor kaderstelling ook voor het 
zomerreces aangeboden. Bij tijdelijke opvang in de 
werkhaven vindt de eerste evaluatie na 3 maanden plaats. 
De tweede evaluatie vindt na 4.5 maand plaats 

   
   

Geheimhouding Tot na besluitvorming van college op 5 juli.  

   
   

Mede geadviseerd door OOV 

   
   

Bijlagen  



 
 

 
 

Beste bewoner, ondernemer, 
 
Zoals u wellicht via de media hebt vernomen, werkt de landelijke overheid aan een wettelijke 
taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. In Huizen is (nog) 
geen sprake van het concretiseren van opvang van asielzoeker, maar wij bereiden ons 
daarop wel voor. In deze brief informeren wij u hier over. 
 
Kade aan de werkhaven kansrijke locatie 
In de periode december 2021 tot april 2022 werden 150 tot 200 vluchtelingen tijdelijk 
opgevangen in een hotelschip aan de kade in de werkhaven van Huizen. In nauwe 
samenspraak met omwonenden en ondernemers boden wij een veilige haven aan een groep 
mensen die gevlucht zijn en alles hebben moeten achterlaten. Hun verblijf verliep 
probleemloos en de reacties waren hartverwarmend. Inmiddels is de situatie met betrekking 
tot de opvang van asielzoekers dusdanig nijpend dat gemeenten hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen en wederom locaties voor tijdelijke noodopvang moeten aanwijzen. De kade 
aan de werkhaven is daarvoor een kansrijke locatie.  
 
Kaders en randvoorwaarden 
Vooruitlopend op de concrete vraag om een opvanglocatie in Huizen aan te wijzen heeft het 
college van burgemeester een aantal kaders voor tijdelijke opvang voorlopig vastgesteld. 
Deze zijn vastgesteld op basis van de goede ervaringen die wij - mede dankzij uw 
constructieve medewerking - tijdens de vorige opvangperiode hebben opgedaan. De 
gemeenteraad wordt gevraagd om wensen en bedenkingen. De behandeling vindt plaats 
tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 juli. U vindt de kaders in het 
collegevoorstel als bijlage bij deze brief. Nadat wij op 7 juli gehoord hebben hoe de 
gemeenteraad tegen deze kaders aankijkt, horen we graag uw mening over deze kaders. 

  
 
Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen  
T 14 035 F (035) 528 14 15 E gemeente@huizen.nl www.huizen.nl 
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Daarover zullen wij u binnenkort benaderen. Pas daarna neemt het college een definitief 
besluit. 
 
Vragen 
Uiteraard houden wij u de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook 
publiceren wij de laatste informatie op www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers.  
Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust. U kunt hiervoor terecht bij Mike Schilder, 
beleidsmedewerker team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer (035) 528 14 25 of 
per e-mail, m.schilder@huizen.nl.  
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Johan cnossen Niek Meijer 
gemeentesecretaris burgemeester 

http://www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers
mailto:m.schilder@huizen.nl


 
 
PERSBERICHT  
 
6 juli 2022 
 
College stelt kaders mogelijke tijdelijke opvang asielzoekers voorlopig vast 
Geen concreet verzoek tot opvang, wel aan de slag met voorbereiding  
 
De landelijke overheid werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor 
asielzoekers te leveren. Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s in het land verzocht om tijdelijke 
noodopvang te realiseren voor 225 asielzoekers per veiligheidsregio. Burgemeester Niek Meijer: “Op 
dit moment ligt er bij ons geen concreet verzoek voor het realiseren van tijdelijke noodopvang. De 
situatie is echter zo urgent, dat ik niet uitsluit dat dit verzoek er wel komt. En dan moeten we 
voorbereid zijn. Vandaar dat het college kaders voor tijdelijke noodopvang voorlopig heeft vastgesteld 
die aan gemeenteraad en bewoners en ondernemers worden voorgelegd. Mocht er een verzoek tot 
opvang komen, dan zullen wij ons best doen om de opvang opnieuw en binnen de gezamenlijk 
bepaalde kaders zo goed mogelijk te regelen.” Deze kaders zijn op 5 juli door het college van 
burgemeester en wethouders vastgesteld. Een definitief besluit volgt na het ophalen van reacties van 
gemeenteraad, omwonenden en ondernemers.  
 
Kade aan de werkhaven kansrijke locatie 
In de periode december 2021 tot april 2022 werden 150 tot 200 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in 
een hotelschip aan de kade in de werkhaven van Huizen. In nauwe samenspraak met omwonenden 
en ondernemers bood de gemeente Huizen een veilige haven aan een groep mensen die gevlucht zijn 
en alles hebben moeten achterlaten. Hun verblijf verliep probleemloos en de reacties waren 
hartverwarmend. Inmiddels is de situatie rondom de opvang van asielzoekers dusdanig nijpend dat 
gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en wederom locaties voor tijdelijke noodopvang 
moeten aanwijzen. De kade aan de werkhaven is daarvoor een kansrijke locatie.  
 
Kaders voor tijdelijke opvang 
Door het nu al vaststellen van kaders waaraan een tijdelijke noodopvang van asielzoekers moet 
voldoen, kan het college snel handelen als er een verzoek komt om bij te dragen aan deze opvang. 
Deze kaders gaan over locatie (een hotelschip in de werkhaven als enige optie), over termijnen 
(maximaal 6 maanden), aantallen (maximaal 200), rollen en bevoegdheden van COA en gemeente, 
veiligheid en gezondheid, kosten en capaciteit, begeleiding en dagbesteding, participatie 
(klankbordgroep) en communicatie. Wethouder Hoelscher: “Als we ons nu niet voorbereiden, dan 
bestaat het risico dat we gedwongen worden om bijvoorbeeld een sporthal in te richten voor 
noodopvang. Dat wens je niemand toe, dat zijn schrijnende situaties. We hebben eerder gezien hoe 
dankbaar de asielzoekers op het hotelschip waren voor deze opvang en hoe de samenleving deze 
mensen heeft omarmd. Daarom vindt het college een schip in de werkhaven de beste en enige 
mogelijkheid voor tijdelijke opvang en hebben we kaders bepaald waarover we in gesprek gaan met 
gemeenteraad en samenleving.” Deze kaders worden op 7 juli voor wensen en bedenkingen 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna volgt een proces voor het ophalen van wensen en 
bedenkingen bij bewoners en ondernemers in het havengebied. Pas daarna neemt het college een 
definitief besluit. 
 
Informeren omwonenden en ondernemers 



De omwonenden en ondernemers in dit gebied zijn inmiddels geïnformeerd over het voorgenomen 
collegebesluit. Meer informatie is te vinden op www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers 
 
Noot voor de redactie 
 
Inlichtingen:  Team Communicatie 
Telefoon: (035) 528 15 79 
E-mail: communicatie@huizen.nl  
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