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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.  
3. Kennisnemen van de aanvullende informatie naar aanleiding van de gestelde vragen in de 

raadsvergadering van 7 juli 2022.  
 
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.  
 
In een eerder voorstel, door u besproken  in uw vergadering van 7 juli jl, gaf u aan behoefte te 
hebben aan aanvullende informatie. Het voorstel dat nu voorligt strekt daartoe. 
 

  

 



 
Argumentatie 
De kaders leest u in het voorlopig collegebesluit dat als bijlage 1 is toegevoegd. Door het 
vaststellen van kaders voor een mogelijke nieuwe opvang van asielzoekers in Huizen, kan ons 
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 kunnen wij tot een definitief besluit komen.  
In uw raadsvergadering van 7 juli jl. heeft u als van het aangenomen amendement A2 besloten 
de besluitvorming over het toen voorliggende voorstel aan te houden in afwachting van de 
volgende aanvullende informatie (bijlage 2), mede aan de hand waarvan de besluitvorming in de 
raadsvergadering van 25 augustus 2022 kan worden afgerond. 
 
1. De uitkomsten van de evaluatie van de opvang van begin dit jaar. 
Reactie: Deze evaluatie is als bijlage 3 bijgevoegd bij dit raadsvoorstel. 
 
2. De uitkomsten van het participatieproces met bewoners, betrokken maatschappelijke 

organisaties en ondernemers in het NKH. 
Reactie: Bijgaand treft u als bijlage 4 de uitkomsten aan van de participatiebijeenkomsten in juli 
2022. 
 
3. Het relatieve aandeel van de gemeente Huizen in de regionale opgave. 
Reactie: De gemeente Hilversum heeft 70 opvangplekken voor asielzoekers (crisisnoodopvang) 
gerealiseerd in hotel Gooiland. Dit kan evt. iets uitgebreid worden. Met de beoogde 150 tot 200 
plekken op een COA-schip in de haven van Huizen realiseert de Veiligheidsregio de gevraagde 
225 opvangplekken. Huizen neemt hier derhalve een substantieel deel van voor haar rekening. 
 
Het antwoord op deze vraag is echter complexer. Bij de veiligheidsregio’s en daarmee de 
gemeenten liggen op dit moment een drietal vragen:  
1. De opvang van 2000 Oekraïense vluchtelingen; 
2. Crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers; 
3. Het versneld opvangen van statushouders zodat er ruimte komt in de asielzoekerscentra. 
Gooise Meren en Hilversum zijn bezig met de realisatie van grote extra opvangplekken voor 
Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Huizen draagt meer dan haar steentje bij in de 
regionale opvang van de asielzoekers. Voor het versneld opvangen van statushouders ziet 
Huizen daarom een rol weggelegd voor andere gemeenten in de regio.    

 
4. De ingeschatte consequenties rondom mogelijke overlast en de wijze waar hier op wordt 

ingespeeld. 
Reactie: Dit hebben wij in de kaders beschreven. Voorwaarde voor mogelijke opvang is dat dit 
veilig en verantwoord gebeurd, zowel voor de inwoners en ondernemers van Huizen als voor de 
asielzoekers. In het 1e kwartaal van 2022 hebben er zich op of om de toenmalige COA boot 
geen veiligheidsincidenten voorgedaan. Voor deze nieuwe boot zal opnieuw een veiligheidsscan 
worden gemaakt door de politie. Ook zullen wij wederom starten met beveiliging die indien 
gewenst net als de vorige periode afgeschaald kan worden. De samenleving heeft zich bij de 
eerste boot veerkrachtig betoond en de asielzoekers met veel positieve inzet ontvangen. Ook dit 
heeft bijgedragen aan de veiligheid.  

 
5. De gevolgen voor de belasting van de zorg. 
Reactie:  
4. Het Ministerie van VenJ heeft op 13 juli formeel het COA de opdracht gegeven de medische 

zorg te regelen voor de crisisnoodopvang.  
5. De regie voor de zorg komt bij het COA te liggen, de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) 

is verantwoordelijk voor de zorg.  
Dit moet er voor zorgen dat de reeds zwaar belaste huisartsen niet verder onder druk komen te 
staan. 



 
6. De wijze waarop gemeente en maatschappelijke organisatie al dan niet kans zien om 

ondersteuning te bieden bij de opvang. 
Reactie: De eerdere ervaring heeft ons geleerd dat dagbesteding heel belangrijk is voor de 
bewoners aan boord. 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 wederom de plek waar inwoners en 
organisaties zich kunnen melden voor het aanbieden van hulp en ondersteuning. Zowel met 
Sportadviesgroep (uitvoeringspartner voor de buursportcoaches) als de vrijwilligerscentrale is 
hier al contact over geweest, zodat zij eventuele voorbereidende werkzaamheden kunnen 
opstarten. 

 
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 
Niet van toepassing 
 
Beslistermijn 
Raad van 25 augustus 2022. 
 
Financiële paragraaf 
Niet van toepassing. 
 
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
Door middel van dit voorstel stellen wij u in de gelegenheid wensen en bedenkingen in te 
brengen, alvorens wij een definitief besluit zullen nemen over de tijdelijke opvang van 
asielzoekers 
Collegeprogramma 
Niet van toepassing. 
 
Begroting 
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten 
 Besluit in uw raadsvergadering van 7 juli jl., onder agendapunt 12. 
Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Niet van toepassing. 



 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
1. Voorlopig collegebesluit van augustus 2022. 
2. Besluitblad Raad van 7 juli 2022 met verzoek om aanvullende informatie. 
3. Mededelingen M. Hoelscher van 16 juni 2022 met daarin bij mededeling 4 Terugblik tijdelijke 

opvang asielzoekers. 
4. Uitkomsten participatiebijeenkomsten in juli 2022. 
 

 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
 
  
 


