
 
 
 
 
 

 BESLUITBLAD RAAD 
 
 
 
Betreft: 
• raadsvergadering 9 maart 2023 
• agendapunt 7 
• amendement A2 over                        Vluchtelingenopvang hotelschip 

 
• zaaknummer Z.263427/D.1486026 
 
 
Het aan de raad voorgestelde besluit: 
Besluiten om het door het college voorgestelde beslispunt te schrappen en te vervangen 
door het volgende beslispunt:  

“Als zienswijze van de raad aan het college meegeven, dat: 
 het verzoek van de COA tot verlenging van de noodopvang wordt afgewezen; 
 de afbouw van de noodopvang ten minste voor de zomer dient plaats te vinden; 
 andere regiogemeenten worden opgeroepen asielopvangfaciliteiten te gaan 

realiseren”. 
 
 
Het door de raad genomen besluit: 
Het amendement (A2) is aangenomen met 14 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 
Voor stemden de fracties van Leefbaar Huizen, SGP, VVD, Transparant Huizen en 
Dorpsbelangen Huizen. 
Tegen stemden de fracties van het CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
 
 
De plv. griffier,   De voorzitter, 
 
 
w.g.     w.g. 
 



c)
AMENDEMENT

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 9 maart 2023,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van
orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college d.d. 2 februari 2023, agendapunt 7, betreffende
Vluchtelingenopvang hotelschip

overwegende dat:

. Huizen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid royaal genomen heeft door reeds
twee maal tijdelijke opvang voor vluchtelingen te realiseren;

. de eerste opvangperiode van januari tot en met maart 2022 liep;

. de tweede termijn van oktober 2022 tot en met 15 april 2023 nog loopt

. deze tweede termijn ook van tijdelijke duur is en onder nadrukkelijke door de
gemeenteraad vooraf bepaalde randvoorwaarden;

. in onze regio alleen in Huizen 182 asielzoekers en in Hilversum 148 asielzoekers
worden opgevangen;

. in Huizen 320 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen en er geen plicht voor
het opvangen van meer uit dat land afkomstige vluchtelingen bestaat;

. zowel de Raad van State (RvS) als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) uiterst kritisch is over de voorgestelde Asielwet, ook wel spreidingswet
genoemd;

. er momenteel dan ook geen wettelijke verplichting voor de gemeente Huizen bestaat
om asielopvang faciliteiten voor onbepaalde tijd beschikbaar te stellen;

. de asielboot in de werkhaven in een toeristische omgeving ligt;

. eerdere opvang niet in de zomer heeft plaatsgevonden;

. recent is gebleken dat COA slecht bereikbaar was voor de inwoners van de asielboot
en dat nog moet blijken hoe en of deze ondersteuning daadwerkelijk zal gaan
verbeteren;

. omwonenden en ondernemers nu vooral per brief worden geïnformeerd over de
gemeentelijke plannen;

. er eerder wel een inspraakavond voor alle betrokkenen georganiseerd is, maar dan
in de zomermaanden;

. de nu als referentie genoemde klankbordgroep als ‘inspraakinstrument’ bestaat uit de
burgemeester, wethouder Van Werven, de directeur van de vrijwilligerscentrale, de
locatiemanager van het Rode Kruis, een communicatieadviseur namens de
gemeente voor het onderhouden van contacten met de Veiligheidsregio/ COA en
Rode Kruis, verder slechts 2 ondernemers en 3 omwonenden;

. de klankbordgroep in huidige samenstelling niet een volwaardig participatie
instrument is;

. de gemeente niet voor onbepaalde tijd kan blijven meebewegen met de actualiteit,
eigen ambities zoals die op toeristisch gebied in het oog moeten worden gehouden
en ook inwoners en ondernemers voldoende moeten worden betrokken om
draagvlak te behouden;



besluit:

het door het college voorgestelde beslispunt te schrappen en te vervangen door het
volgende beslispunt:

“Als zienswijze van de raad aan het college meegeven, dat:

• het verzoek van de COA tot verlenging van de noodopvang wordt afgewezen;
• de afbouw van de noodopvang ten minste voor de zomer dient plaats te vinden;
• andere regiogemeenten worden opgeroepen asielopvangfaciliteiten te gaan realiseren.”

Ingediend door:

z1/k //jI

3
4

L

TROUWM
Text Box
Geanonimiseerd

TROUWM
Text Box

TROUWM
Text Box
Geanonimiseerd

TROUWM
Text Box
Geanonimiseerd

TROUWM
Text Box
Geanonimiseerd

TROUWM
Text Box
Geanonimiseerd




