
 
 
 
 
 

 BESLUITBLAD RAAD 
 
 
 
Betreft: 
• raadsvergadering 9 maart 2023 
• agendapunt 7 
• amendement A1 over                        Vluchtelingenopvang hotelschip 

 
• zaaknummer Z.263427/D.1486098 
 
 
Het aan de raad voorgestelde besluit: 
Besluiten om het door het college voorgestelde besluit als volgt te wijzigen: 

o Het beslispunt “De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze over de continuering 
van de vluchtelingenopvang op het Hotelschip” aan te vullen met “tot 31 december 
2023”.  

o Door een tweede beslispunt toe te voegen: “Indien het COA eind 2023 wederom 
komt met een verzoek tot verlenging van de noodopvang, dan wordt de 
gemeenteraad, uiterlijk in de raadsvergadering van 14 december 2023, weer in de 
gelegenheid gebracht om een zienswijze te geven”.  

 
 
Het door de raad genomen besluit: 
Het amendement (A1) is komen te vervallen nadat amendement A2 werd aangenomen, 
welke eerst in stemming werd gebracht, omdat deze verstrekkender was dan amendement 
A1.  
 
 
De plv. griffier,   De voorzitter, 
 
 
w.g.     w.g. 
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Christen GROEN

vw-’ Unie LINKS
Huizen HUIZEN

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 9 maart 2023,

gelet op het bepaalde in art. 43 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college onder agendapunt 7, betreffende “Vluchtelingenopvang
hotelschip”;

overwegende dat:

. voor twee perioden een tijdelijke noodopvang is gerealiseerd in Huizen.

. het Coa de gemeente Huizen gevraagd heeft om de noodopvang op het hotelschip te
verlengen tot 31 december 2023.

. een eventueel nieuw verzoek van de COA voor de periode na 31 december 2023
opnieuw gewogen moet worden door de gemeenteraad gelet op de mogelijke
consequenties hiervan voor het toerisme, de inzet van veel vrijwilligers en de
buurtsportcoaches.

besluit:

het door het college voorgestelde beslispunt als volgt te wijzigen:
. het beslispunt “De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze over de continuering

van de vluchtelingenopvang op het Hotelschip” aan te vullen met “tot 31 december
2023”.

. door een tweede beslispunt toe te voegen “Indien het COA eind 2023 wederom komt
met een verzoek tot verlenging van de noodopvang, dan wordt de gemeenteraad,
uiterlijk in de raadsvergadering van 14 december 2023, weer in de gelegenheid
gebracht om een zienswijze te geven”.

Ingediend door:

Daniëlle van Deutekom
CDA

Bram Schröder

jenLy

Margot Leeuwin

Marijke Terlouw
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