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Het COA heeft de gemeente Huizen gevraagd om tijdelijk ruimte te bieden voor de opvang van 
asielzoekers in een hotelschip voor de maximale duur van zes maanden. De gemeente heeft hiermee 
ingestemd in nauw overleg met de gemeenteraad. Het schip MS Fortuna arriveerde op 15 oktober, de 
asielzoekers arriveerden op 25 oktober. 
 
Kaders voor tijdelijke opvang 
Naar aanleiding van de vraag van het COA heeft het college kaders opgesteld, die de basis vormen 
voor de afspraken tussen COA, Veiligheidsregio en de gemeente. De kaders zijn op 25 augustus 2022 
besproken door de gemeenteraad. De afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst.  
 
Evaluatie 
Met de gemeenteraad is afgesproken dat er op drie momenten een evaluatie plaatsvindt, na 3 
maanden, na 4,5 maand en na 6 maanden. De eerste evaluatie is nu uitgevoerd met input van de 
klankbordgroep. Aan de toetsing is per onderdeel een score toegekend uitgedrukt in % met een 
maximaal van 100%. De gemiddelde score van de evaluatie ligt tussen de 80% en de 100% wat 
inhoudt dat er in hoge mate voldaan wordt aan de door de raad gestelde kaders voor een succesvolle 
opvang van vluchtelingen in Huizen. Daar waar de organisatie nog niet volledig binnen de gestelde 
kaders verloopt, zijn stappen genomen te verbetering. Voor meer gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar de bijlagen.  
 
Huurcontract 
De evaluatie geeft geen aanleiding om tussentijds het huurcontract te beëindigen.  
 
Bijlagen 

- Evaluatie na 3 maanden – opvang asielzoekers opvang asielzoekers op hotelschip 
- Kaders & scores tijdelijke noodopvang asielzoekers

 



221219 Evaluatie na 3 maanden: tijdelijke noodopvang asielzoekers op het 
hotelschip in de Werkhaven.  
 
Inleiding  
Het COA heeft de gemeente Huizen gevraagd tijdelijk ruimte te bieden voor de opvang van 
asielzoekers in een hotelschip voor de maximale duur van 6 maanden. De gemeente heeft hiermee 
ingestemd in nauw overleg met de gemeenteraad. Om de komst van het schip en de asielzoekers 
voor te bereiden is een multidisciplinair team ingericht (gemeente Huizen, COA, Rode Kruis, 
Veiligheidsregio/Bevolkingszorg en andere samenwerkende partijen) dat in de weken voorafgaand 
aan de komst van de boot, de organisatie heeft afgestemd. Het schip MS Fortuna arriveerde op 15 
oktober. Het Rode Kruis verzorgt het locatiemanagement op het hotelschip voor de asielzoekers die 
op 25 oktober arriveerden. 
 
Kaders voor tijdelijke opvang 
Naar aanleiding van de vraag van het COA heeft het college kaders opgesteld, die de basis vormen 
voor de afspraken tussen het COA, de Veiligheidsregio en de gemeente. Deze kaders gaan over de 
locatie, over de termijn, aantallen, afkomst, rollen en bevoegdheden van COA en gemeente, veiligheid 
en gezondheid, kosten en capaciteit, begeleiding en dagbesteding, participatie (Klankbordgroep) en 
communicatie. De kaders zijn op 25 augustus 2022 besproken door de gemeenteraad (klik hier voor 
de externe link naar de stukken). De afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. 
 
Evaluatie in lijn met de kaders 
Met de gemeenteraad is afgesproken dat er op drie momenten een evaluatie plaatsvindt. Na 3 
maanden de eerste evaluatie, na 4,5 maand de tweede evaluatie en na 6 maanden de derde 
evaluatie. De eerste evaluatie is nu uitgevoerd, met input en de instemming van de Klankbordgroep 
leden. De toetsing is uitgevoerd aan de hand van de hierboven genoemde ‘kaders voor opvang’.  
 
Aan de toetsing is per onderdeel een score toegekend (uitgedrukt in % met een maximale score van 
100%). Bij scores onder 100% zijn eventuele verbeterpunten genoemd. De totale evaluatie is 
bijzonder positief en de scores op de verschillende evaluatie-onderdelen zijn hoog. De gemiddelde 
score van deze evaluatie ligt tussen de 80 en 100%. Voor meer gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar de bijlage (Excel overzicht ‘Evaluatie na 3 maanden’). Hieronder volgt de evaluatie per 
onderdeel met daarbij de score in %. 
 
Locatie, termijn, aantal en afkomst 
De opvanglocatie aan de Mastspoor in Huizen voor de opvang en begeleiding van asielzoekers is 
door het COA in gebruik genomen met ingang van 25 oktober 2022. Het locatiemanagement wordt in 
opdracht van de Veiligheidsregie/Bevolkingszorg uitgevoerd door het Rode Kruis. Van 25 oktober tot 
en met uiterlijk 15 april 2023 biedt het hotelschip in de Werkhaven een tijdelijk onderkomen aan 
maximaal 180 asielzoekers. De populatie op het schip bestaat uit asielzoekers die ouder zijn dan 18 
jaar, en die niet uit de zogenaamde veilige gebieden komen. (Score 100%) 
 
Rollen/bevoegdheden COA en Gemeente  
De rollen en bevoegdheden van COA en gemeente zijn ingevuld conform de beschrijving in de 
bestuursovereenkomst. Om de komst van het schip en de asielzoekers voor te bereiden is een 
multidisciplinair team ingericht (gemeente Huizen, COA, Rode Kruis, Veiligheidsregio/Bevolkingszorg 
en andere samenwerkende partijen) dat in de weken voorafgaand aan de komst van de boot de 
organisatie heeft afgestemd. (Score 100%) 
 
Veiligheid en gezondheid 
Een van de kaders bepaalt dat de opvang veilig en verantwoord is, zowel voor de inwoners van 
Huizen als voor de asielzoekers. Om overlast en onveilige situaties in en rondom de opvang te 
voorkomen zijn door de gemeente afspraken gemaakt met het COA. Onderdeel van die afspraken is 

https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2022/25-augustus/19:30/Kaders-voor-tijdelijke-noodopvang-asielzoekers-gewijzigd-raadsvoorstel
https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2022/25-augustus/19:30/Kaders-voor-tijdelijke-noodopvang-asielzoekers-gewijzigd-raadsvoorstel


beveiliging aan boord. Ook is er beveiliging op de kade. Begin december is geëvalueerd of de 
beveiliging op de kade gefaseerd kan worden afgeschaald. Vanwege het rustige beeld is besloten om 
daar per 5 december alleen nog 's avonds van 17.00 tot 00.00 uur beveiliging in te zetten t/m 9 januari 
2023. Dan wordt opnieuw gekeken of en welke inzet van bewaking nodig is.  
 
In de afgelopen maanden zijn er drie kleine incidenten geweest op het schip, en er is één melding 
gedaan vanwege een vermeende onveilige situatie vanwege voetballende mensen op de kade. Er is 
nog geen enkele keer door inwoners gebeld naar het 24/7 beschikbare telefoonnummer van het Rode 
Kruis. (Score 95%) 
 
Brandweeroefening 
Een van de manieren om veiligheid te borgen is het oefenen met calamiteitenplannen. Op 2 december 
2022 werd een brandweeroefening gehouden onder leiding van de brandweer Gooi en Vecht post 
Huizen in samenwerking met de KNRM Huizen en KNRM Blaricum. Het hotelschip is een zogeheten 
‘bijzonder object van tijdelijke aard’. Met deze oefening bereidden de Brandweer en de KNRM zich 
optimaal voor op mogelijke calamiteiten. Het doel was onder meer om samen met het 
locatiemanagement (Rode Kruis), de scheepsbemanning en de bewoners van het hotelschip het 
ontruimen te oefenen en ook de communicatie tussen het personeel en de brandweer. Zo werden de 
procedures en protocollen getest. De bewoners en de bemanning waren van tevoren geïnformeerd 
over de oefening die naar tevredenheid is verlopen. Op 16 december is een aanvullende 
(herhalings)oefening gehouden. (Score 100%) 
 
Gezondheid 
De geneeskundige zorg is voldoende geborgd door het COA middels Gezondheidszorg Asielzoekers 
(GZA), zodat de reeds zwaar belaste huisartsen in Huizen niet verder onder druk komen te staan. Aan 
boord van het schip houdt GZA-gezondheidszorg spreekuren voor de bewoners van het schip.  
In noodgevallen kan gebruik worden gemaakt van een gepensioneerd huisarts die zich daarvoor 
beschikbaar heeft gesteld. Er is tussen 25 oktober en 9 december (peildatum) geen gebruik gemaakt 
van deze nooddienst. (Score 100%) 
 
Tandheelkundige zorg is niet voorzien als basisvoorziening voor de vluchtelingen. Wel wordt 
tandheelkundige zorg uitgevoerd door tandartsen in Huizen die deze zorg kunnen factureren als ze 
een contract hebben met Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Er is tussen 25 oktober en 9 
december 10 á 15 keer gebruik gemaakt van tandheelkundige hulp. GZA heeft contracten met de 
tandartspraktijk DentalArt in Huizen. Bewoners krijgen ook noodbehandelingen elders in het land bij 
gecontracteerde tandzorginstellingen. Dit gaat niet ten koste van de zorg van regulier ingezetenen. 
(Score 100%) 
 
Psychosociale ondersteuning wordt door het Rode Kruis opgepakt middels het MEH+ Programma 
(Mentale Eerste Hulp Verlening). Het gaat hier om het herkennen van problematiek. GZA geeft advies 
met betrekking tot een aantal PTSS en depressie casussen. Samen met GZA is het NRK-
locatiemanagement in overleg over verdere invulling. (Score 100%)  
 
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. (Score 100%) 
 
Begeleiding en dagbesteding 
Het locatiemanagement wordt in opdracht van de Veiligheidsregio/Bevolkingszorg uitgevoerd door het 
Rode Kruis. De vrijwilligerscentrale (VC) en de buurtsportcoaches worden ingezet voor activiteiten om 
het verblijf van de asielzoekers zo goed mogelijk in te vullen. De kosten hiervan zijn voor rekening van 
het COA. 
 



Vrijwilligerscentrale (VC) 
De vrijwilligerscentrale is de plek waar inwoners en organisaties zich kunnen melden voor het 
aanbieden van hulp en ondersteuning. Waar mogelijk combineert de VC de aanvragen voor 
asielzoekers met aanvragen voor Oekraïense vluchtelingen. De afstemming met het Rode Kruis 
verloopt goed. Signalen worden adequaat afgehandeld. 
 
De 100 bewoners die Nederlands willen leren zijn in groepjes gekoppeld aan 15 Taalmaatjes. Er is 
een intensieve samenwerking met de kerken en moskeeën in Huizen, de Sportadviesgroep (met 
sportcoaches), de Stichting Kunst en Cultuur, Het Huizer Museum, en ondernemers rondom allerlei 
initiatieven. De VC maakt ook een koppeling tussen vraag en aanbod voor middelen (Kleding, spellen, 
instrumenten). (Score 90%). Er is nog ruimte voor verbetering in het afstemmen van activiteiten om 
overlap te voorkomen tussen bijvoorbeeld taal- en sportlessen. (Score 80%) 
 
Buurtsportcoaches (Sportadviesgroep) 
Er zijn 6 buurtsportcoaches ingezet om activiteiten te begeleiden.   
75 van de 180 vluchtelingen nemen meerdere malen per week deel aan de sport- en 
beweegactiviteiten. Gemiddeld genomen doen er 15 vluchtelingen per les mee, met als positieve 
uitschieter 27 deelnemers bij het voetballen. Eind oktober is gestart met 5 dagen sportaanbod in de 
ochtend en in de middag. In de ochtend is er een gevarieerd sportaanbod: voetbal, wandelen, 
beweegactiviteiten, volleybal, basketbal, tafeltennis, bootcamp en fietsen. In het nieuwe jaar (vanaf 9 
januari 2023) wordt gestart met een zwemactiviteit. In de middagen kan men fitnessen in de 
sportschool onder leiding van de buurtsportcoaches.   
  
Nu het koud en nat is, is het programma gewijzigd en aangepast aan de tijd van het jaar. Het 
aanbieden van fitness in de sportschool in de ochtend en sport en spel in de middag levert meer 
deelnemers op. Ook is er inmiddels een zevendaags sportprogramma want ook in het weekend kan 
men in groepjes van vijf naar de sportschool. In de kerstvakantie loopt het programma zoveel mogelijk 
door, is er extra aanbod van wandelactiviteiten en kan men meedoen aan een oliebollentoernooi bij de 
tafeltennisvereniging. (Score 100%) 
 
Participatie en Klankbordgroep  
Gedurende de duur van de opvang blijft de gemeente in gesprek met de ondernemers en 
omwonenden in de directe omgeving van de werkhaven. De Klankbordgroep is samengesteld uit 
bewoners, ondernemers, Rode Kruis, Vrijwilligerscentrale en gemeentelijke vertegenwoordigers. Er 
worden ervaringen geëvalueerd en eventueel ideeën met en voor asielzoekers geïnitieerd.  
 
Op donderdag 6 oktober ging het Klankbordgroep overleg van start in aanwezigheid van 
burgemeester Meijer en wethouder van Werven. Vanuit het Rode Kruis namen ook de locatiemanager 
en de crisismanager deel, om een toelichting te geven op hun rol en werk en om kennis te maken met 
de Klankbordgroep leden. De Klankbordgroep overleggen vinden gemiddeld eens per twee weken 
(online) plaats, met de optie om deze frequentie op termijn te verlagen.  
 
Omwonenden en ondernemers in de Klankbordgroep geven steeds aan niets of heel weinig te merken 
van de aanwezigheid van de bewoners van het hotelschip. Als men ze tegenkomt, wordt uitbundig 
gegroet. Men is positief over de gang van zaken tot dusver. (Score 100%) 
 
Communicatie 
Op maandagmiddag 17 oktober was er een ‘Kick-Off’ bijeenkomst op het schip waarvoor de 
verschillende betrokken partijen, waaronder Maatschappelijke samenwerkingspartners, Sportcoaches, 
Beveiliging/OOV/Brandweer en de Klankbordgroep waren uitgenodigd. Zij maakten er kennis met de 
locatiemanager en met elkaar.  
 
Omwonenden en ondernemers zijn op 12 oktober per brief geïnformeerd over de aankomstdatum van 
het hotelschip (15 oktober) en de aankomstdatum van de asielzoekers (25 oktober). In de brief zijn de 



omwonenden en ondernemers ook uitgenodigd voor een Open Huis op het hotelschip op 
dinsdagmiddag 18 oktober, met een rondleiding en een kennismaking met de locatiemanager van het 
Rode Kruis. Ook gemeenteraadsleden waren die middag welkom voor een rondleiding: 3 raadsleden 
en 6 omwonenden hebben een bezoek aan het schip gebracht.  
Inwoners van Huizen worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het COA- 
hotelschip via de website van de gemeente https://www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers 
 
De pers was aanwezig bij de aankomst van het schip in de Werkhaven op 15 oktober en is op 17 
oktober uitgenodigd op het hotelschip voor een rondleiding door wethouder Van Werven en de 
locatieleiding van het Rode Kruis. De lokale (Nieuwsblad voor Huizen) en regionale pers (Gooi en 
Eemlander, NH Nieuws en NH Gooi op zaterdag radio) is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de 
opvang van asielzoekers en toont zich betrokken. De berichtgeving over de opvang is positief van 
toon. (100%) 
 
 
                                                                ***** 



221219 Evaluatie opvang asielzoekers
aan de hand van criteria 'kaders voor 
opvang' 

Criteria kaders voor opvang zoals omschreven in het collegebesluit ‘Kaders voor 
tijdelijke noodopvang asielzoekers op schip in de werkhaven' 
gewijzigd raadsvoorstel van 1 augustus 2022’ Z.237840 / D.1378400 (datum document 28 juli 2022) is 
het volgende vastgelegd.   

Score Stappen ter verbetering Deadline

1. Locatie, termijn, aantal en afkomst 
De opvanglocatie aan de Mastspoor in Huizen voor de opvang en begeleiding van 
asielzoekers is door het COA in gebruik genomen op 25 oktober 2022. 

100%

Na 3 maanden vindt de eerste evaluatie plaats, na 4,5 maand de tweede en na 6 
maanden de derde. De 1e evaluatie na 3 maanden wordt nu uitgevoerd. 

100% december 2022 

De populatie bestaat uit (maximaal)180 bewoners. 100%
De populatie op het schip bestaat uit asielzoekers die ouder zijn dan 18 jaar en die niet 
uit de zogenaamde veilige gebieden komen. 

100%

2. Rollen/bevoegdheden COA 
en Gemeente  

De rollen en bevoegdheden van COA en gemeente zijn ingevuld conform de 
beschrijving in de bestuursovereenkomst.

100%

Om de komst van het schip en de asielzoekers voor te bereiden is een multidisciplinair 
team ingericht (gemeente Huizen, COA, Rode Kruis, Veiligheidsregio/Bevolkingszorg 
en andere samenwerkende partijen) dat in de weken voorafgaand aan de komst van de 
boot de organisatie heeft afgestemd. 

100%

3. Veiligheid en gezondheid 
Veiligheid 
De opvang is veilig en verantwoord, zowel voor de inwoners van Huizen als voor de 
asielzoekers. 



Er zijn door de gemeente afspraken gemaakt met het COA om overlast en onveilige 
situaties in en rondom de opvang te voorkomen. Onderdeel van die afspraken is 
beveiliging aan boord. Ook is er beveiliging op de kade. 
Begin december is geëvalueerd of de beveiliging op de kade gefaseerd kan worden 
afgeschaald. Vanwege het rustige beeld is besloten om daar per 5 december alleen 
nog 's avonds van 17.00 tot 00.00 uur beveiliging in te zetten t/m 9 januari 2023. Dan 
wordt opnieuw gekeken of en welke inzet nodig is. 
Aantal incidenten: 3*
Aantal meldingen onveilige situaties: 1**
Aantal meldingen bij Rode Kruis op het 24/7 beschikbare tel.nr: nul.

*  Er waren intern drie incidenten die door het Rode Kruis personeel met ondersteuning 
van Unit14 in de kiem zijn gesmoord. Via een bewonerscomité is mede regie gevoerd 
vanuit de gemeenschap. In nauwe samenwerking met de GZA arts overlegt het Rode 
Kruis locatieteam met betrekking tot bewoners met zwaardere zorgvragen en daaruit 
mogelijk voortkomende agressie/incidenten om deze vroeg te herkennen. 
** Er was één melding van een onveilige situatie door een buurtbewoonster over 
sporten op de kade. Er is in een oplossing voorzien door het aanbrengen van een 
markering (lint) op de kade wanneer bewoners sporten. 

Conclusie: Huisregels en sanctiebeleid blijken doeltreffend. De incidenten aan boord 
betroffen verbale agressie. Eén bewoner is in lijn met het sanctiebeleid naar een AZC 
verhuist in goed overleg tussen locatiemanager en het COA, een andere bewoner 
maakte kort avances naar een Rode Kruis medewerkster en een het derde incident 
betrof roken op de kamer. De laatste incidenten zijn in overleg met de betrokkenen 
opgelost. Er wordt passend sanctiebeleid gevoerd met betrekking tot het voorkomen 
van verdere incidenten.

95% 19-dec-22

Brandweeroefening 2 en 16 december 2022 
Onder leiding van de brandweer Gooi en Vecht post Huizen en in samenwerking met 
de KNRM Huizen en KNRM Blaricum zijn twee brandweeroefeningen gehouden. Het 
hotelschip is een zogeheten ‘bijzonder object van tijdelijke aard’. Met deze oefening 
bereidden de Brandweer en de KNRM zich optimaal voor op mogelijke calamiteiten. 
Het doel was onder meer om samen met het locatiemanagement (Rode Kruis), de 
scheepsbemanning en de bewoners van het hotelschip het ontruimen te oefenen en 
ook de communicatie tussen het personeel en de brandweer. Zo werden de procedures 
en protocollen getest. De bewoners en de bemanning waren geïnformeerd over de 
geplande oefening. De oefening is naar tevredenheid verlopen. Op 16-12-2022 is er 
een aanvullende (herhalings)oefening georganiseerd. 

100% 19-12-2022

Gezondheid 
De geneeskundige zorg is voldoende geborgd door het COA door Gezondheidszorg 
Asielzoekers (GZA), zodat de reeds zwaar belaste huisartsen in Huizen niet verder 
onder druk komen te staan. Aan boord van het schip houdt GZA gezondheidszorg 
spreekuren voor de bewoners van het schip.  
In noodgevallen kan gebruik worden gemaakt van een gepensioneerd huisarts die zich 
daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Er is tussen 25 oktober en 9 december (peildatum) 
geen gebruik gemaakt van deze nooddienst. 

100% 19-12-2022



Tandheelkundige zorg is niet voorzien als basisvoorziening voor de vluchtelingen. Wel 
wordt tandheelkundige zorg uitgevoerd door tandartsen in Huizen die deze zorg kunnen 
factureren als ze een contract hebben met Regeling Medische zorg Asielzoekers 
(RMA). 
Er is tussen 25 oktober en 9 december 10 á 15 keer gebruik gemaakt van 
tandheelkundige hulp. GZA heeft contracten met de tandartspraktijk DentalArt in 
Huizen. Bewoners krijgen ook noodbehandelingen elders in het land bij 
gecontracteerde tandzorginstellingen. Dit gaat niet ten koste van de zorg van regulier 
ingezetenen  

100%  19-12-2022

Psychosociale ondersteuning wordt door het Rode Kruis opgepakt middels het MEH+ 
Programma (Mentale Eerste Hulp Verlening). Het gaat hier om het herkennen van 
problematiek. GZA geeft advies met betrekking tot een aantal PTSS en depressie 
casussen. Samen met GZA is het NRK-locatiemanagement in overleg over verdere 
invulling. 

100%

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. 

100%

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. COA heeft de Veiligheidsregio gevraagd om vanuit Bevolkingszorg beheer 
en management te coördineren. Het locatiemanagement wordt in opdracht van de 
Veiligheidsregio/Bevolkingszorg uitgevoerd door het Rode Kruis.

100%

De vrijwilligerscentrale en de buurtsportcoaches worden ingezet voor activiteiten om 
het verblijf van de asielzoekers zo goed mogelijk in te vullen. De kosten hiervan zijn 
voor rekening van het COA. 
Vrijwilligerscentrale (VC)
De vrijwilligerscentrale is de plek waar inwoners en organisaties zich kunnen melden 
voor het aanbieden van hulp en ondersteuning. 
Waar mogelijk combineert de VC aanvragen voor asielzoekers met de aanvragen voor 
Oekraïense vluchtelingen. Afstemming met Rode Kruis verloopt goed. Signalen worden 
adequaat afgehandeld.
De 100 bewoners die Nederlands willen leren zijn in groepjes gekoppeld aan 15 
Taalmaatjes. Er is een intensieve samenwerking met de kerken en moskeeën in 
Huizen, de Sportadviesgroep, de Stichting Kunst en Cultuur, Het Huiver Museum, en 
ondernemers rondom allerlei initiatieven. 
Er is ook een koppeling tussen vraag en aanbod voor middelen (Kleding, spellen, 
instrumenten).
De uitgifte loopt goed, onder andere via een decentraal depot. Derde organisaties zijn 
betrokken bij het mobiliseren van de uitgifte van kleding. Aan boord is er elke zaterdag 
een kledingdepot ingericht. Een bewoner (kleermaker) verstelt en repareert kleren op 

   

90% 19-12-2022



Mensen 
Taalmaatjes
-	15 taalmaatjes actief; 
-	Kick-Off & Programma uitgerold (2 dagdelen per week)
-	Intervisies
-	Samenwerking met taalcafé waar mogelijk (gaat goed)
-	Materiaal kan worden geleend bij taalcafé.
-	Ook Haven 5 heeft locatie beschikbaar gesteld. Spontane acties voor vluchtelingen 
die Nederlands willen leren. Goede samenwerking.
-	Werkboeken aangeschaft door eenmalige donatie Rabobank 
Organisaties/betrokken ondernemers
Samenwerkende kerken en moskeeën
-	Frequente afstemming
-	Donatie/bruikleen voetbaltafel
-	Middelen beschikbaar gesteld voor inkoop sportschoenen
-	Vertegenwoordigers gaan ook zelf naar de MS Fortuna. Zijn individueel benaderd 
voor donaties. Niet wenselijk. Signaal hierover afgegeven aan Rode Kruis. Heeft dit 
verder opgepakt. Bewaken grenzen.
Afstemming/samenwerking met Sportadviesgroep
-	Verloopt goed zowel t.a.v. samenwerking met sportverenigingen als afstemming 
donatie kerken en moskeeën.
-	Fiets- en verkeerslessen moeten nog worden georganiseerd. Volgt. 
-	2 vrijwilligers hebben zich gemeld om de sportlessen in IZI Fitness te ondersteunen. 
Zijn intussen gestopt maar inmiddels heeft zich een nieuwe vrijwilliger gemeld die wordt 
gekoppeld aan de Sportadvies roep. 
Stichting Kunst en Cultuur Huizen
-	Donatie/bruikleen elektrische piano.
-	Wil avond organiseren voor bewoners MS Fortuna in de Boerderij. Verzoek gedaan 
via VC voor donatie vanuit gemeente. Locatiehuur en 2 muntjes per persoon voor een 
drankje (non alcoholisch). Locatiehuur (€175) geregeld via andere sponsoren in 
Huizen. 
HuizerMuseum

      

80-90% Mensen/Taalmaatjes
Werving, voorbereiding en intervisie 
verloopt goed. Afstemming met Rode 
Kruis ook prima hierover.
Verbeterpunt: afstemming over 
activiteiten op MS Fortuna. 
Sportevenementen overlappen nu met 
het taalprogramma. Er wordt overlegd 
over oplossingen. (Score 80%)

Organisaties/betrokken ondernemers 
Vrijwillige inzet, activiteiten, etc. 
Organisaties melden zich 
mondjesmaat voor activiteiten. 
VC Huizen benadert organisaties op 
basis van de behoefte (MS Fortuna). 
Waar organisaties zichzelf melden, 
wordt aanbod voorgelegd. Zoals bij 
aanbod Stichting Kunst en Cultuur in 
december 2022.

Afstemming met de sportverenigingen 
verloopt via de SportAdviesGroep. VC 
Huizen wordt op de hoogte gehouden 
van de samenwerking, waar relevant. 

In het voorjaar worden nog andere 
organisaties geactiveerd voor 
activiteiten/dagbesteding. 
Eventueel wordt dan vrijwilligerswerk 
aangeboden zoals   tuinonderhoud bij 
hulp vragende inwoners, of Vrijwillige 

     



Buurtsportcoaches (Sportadviesgroep)
Er zijn 6 buurtsportcoaches ingezet om activiteiten te begeleiden. 
75 van de 180 vluchtelingen nemen meerdere malen per week deel aan de sport- en 
beweegactiviteiten. Het Sportaanbod omvat nu 10 sportmomenten in de week. 
Gemiddeld genomen doen er 15 vluchtelingen per les mee, met als positieve  
uitschieter 27 deelnemers bij het voetballen. 
Eind oktober is gestart met 5 dagen sportaanbod in de ochtend en in de middag.
In de ochtend is er een gevarieerd sportaanbod: voetbal, wandelen activiteiten,  
volleybal, basketbal, tafeltennis, bootcamp en fietsen. In het nieuwe jaar (vanaf 9 
januari 2023) wordt gestart we met een zwemactiviteit. In de middagen kan men 
fitnessen in de sportschool onder leiding van de buurtsportcoaches. 
Nu het koud en nat is, is het programma gewijzigd en aangepast aan de tijd van het 
jaar. Het aanbieden van de sportschool in de ochtend en sport en spel in de middag 
levert meer deelnemers op. Ook is er inmiddels een zevendaags sportprogramma want 
in het weekend kan men in groepjes van vijf naar de sportschool. In de kerstvakantie 
loopt het programma zoveel mogelijk door, is er extra aanbod in de wandelactiviteiten 
en kan men meedoen aan een oliebollentoernooi bij de tafeltennisvereniging.
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Participatie 
Klankbordgroep 
Gedurende de duur van de tijdelijke noodopvang blijft de gemeente in gesprek 
met de ondernemers en omwonenden in de directe omgeving van de werkhaven. 
De Klankbordgroep is samengesteld uit bewoners, ondernemers, Rode Kruis en 
gemeentelijke vertegenwoordigers. In de Klankbordgroep worden ervaringen 
geëvalueerd en eventueel gezamenlijke initiatieven met en voor asielzoekers 
geïnitieerd. 

Op donderdag 6 oktober ging het Klankbordgroep overleg van start in aanwezigheid 
van burgemeester Meijer en wethouder van Werven. Vanuit het Rode Kruis namen ook 
de locatiemanager en de crisismanager deel, om een toelichting te geven op hun rol en 
werk en om kennis te maken met de Klankbordgroep leden. De Klankbord groep 
overleggen vinden gemiddeld eens per twee weken (online) plaats, met de optie om 
deze frequentie op termijn te verlagen.  

Omwonenden en ondernemers 
Omwonenden en ondernemers in de Klankbord groep geven aan niets of heel weinig te 
merken van de aanwezigheid van de bewoners van het hotelschip. Als men ze 
tegenkomt, wordt uitbundig gegroet. Men is positief over de gang van zaken tot dusver. 

100% 19-12-2022



Communicatie Kick off
Op maandagmiddag 17 oktober van 15 tot 17 uur was er een ‘Kick Off’ bijeenkomst op 
het schip waarvoor de verschillende betrokken partijen, waaronder Maatschappelijke 
samenwerkingspartners, Sportcoaches, Beveiliging/OOV/Brandweer en de 
Klankbordgroep waren uitgenodigd. Zij maakten er kennis met de locatiemanager en 
met elkaar. 

Informeren omwonenden en ondernemers 
Omwonenden en ondernemers zijn op 12 oktober per brief geïnformeerd over de 
aankomstdatum van het hotelschip (15 oktober) en de aankomstdatum van de 
asielzoekers (25 oktober). In de brief zijn de omwonenden en ondernemers ook 
uitgenodigd voor een Open Huis op het hotelschip op dinsdagmiddag 18 oktober met 
een rondleiding en een kennismaking met de locatiemanager van het Rode Kruis. Ook 
gemeenteraadsleden waren die middag van welkom voor een rondleiding: 3 raadsleden 
en 6 omwonenden hebben een bezoek aan het schip gebracht. Inwoners van Huizen 
worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het COA-hotelschip via 
de website van de gemeente https://www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers
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Pers De pers was aanwezig bij de aankomst van het schip in de Werkhaven op 15 oktober 
en is op 17 oktober uitgenodigd op het hotelschip voor een rondleiding door wethouder 
Van Werven en de locatieleiding van het Rode Kruis.  
De lokale (Nieuwsblad voor Huizen) en regionale pers (Gooi en Eemlander, NH Nieuws 
en NH Gooi op zaterdag radio) is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de opvang 
en op een positieve manier betrokken. De berichtgeving over de opvang is positief van 
toon. (Hieronder een greep uit de publicaties met link).
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Een greep uit de publicaties in Nieuwsblad voor Huizen, Gooi en Eemlander en 
NH Nieuws

Huizen gaat tijdelijk asielzoekers opnemen op boot voor maximaal zes maanden
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/politiek/295296/huizen-gaat-tijdelijk-
asielzoekers-opnemen-op-boot-voor-maximaa

Nieuwe asielboot wordt met open armen ontvangen: 'Energie bij vrijwilligers is hoog in 
Huizen'
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309330/nieuwe-asielboot-wordt-met-open-armen-
ontvangen-energie-bij-vrijwilligers-is-hoog-in-huizen

Eerste asielzoekers op hotelschip verwacht in laatste week oktober
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/algemeen/297726/eerste-asielzoekers-op-
hotelschip-verwacht-in-laatste-week-okto

Huizen zet deur open voor terugkeer 'vluchtelingenboot' aan haven
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/307630/huizen-zet-deur-open-voor-terugkeer-
vluchtelingenboot-aan-haven
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/politiek/295296/huizen-gaat-tijdelijk-asielzoekers-opnemen-op-boot-voor-maximaa

https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/politiek/295296/huizen-gaat-tijdelijk-asielzoekers-opnemen-op-boot-voor-maximaa
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