
230306 Evaluatie na 4,5 maand: tijdelijke noodopvang asielzoekers op het hotelschip 
in de Werkhaven (Peildatum: 28 februari 2023) 
 
Inleiding  
Het COA heeft de gemeente Huizen gevraagd tijdelijk ruimte te bieden voor de opvang van 
asielzoekers in een hotelschip voor de duur van 6 maanden. Voor de organisatie van de 
opvang van de asielzoekers op het hotelschip is vorig jaar een multidisciplinair team 
ingericht. Het Rode Kruis verzorgt het locatiemanagement op het hotelschip MS Fortuna 
voor de asielzoekers die op 25 oktober 2022 arriveerden.  
 
Inmiddels is door het COA een verzoek tot verlenging van het hotelschip ingediend en heeft 
het college van B en W op 8 februari 2023 haar positieve grondhouding ten aanzien van de 
verlening kenbaar gemaakt. Het college heeft het de gemeenteraad gevraagd om haar 
positieve zienswijze ten aanzien van de verlening kenbaar te maken in de raadsvergadering 
van 9 maart 2023. Ook is in januari 2023 besloten dat COA het hotelmanagement per 20 
maart 2023 overneemt van het Rode Kruis. 
 
Kaders voor tijdelijke opvang 
Naar aanleiding van de vraag van het COA heeft het college vorig jaar 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 tweede evaluatie (peildatum: 28 februari 2023) 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 tijdelijke 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 is 100%. Voor meer gedetailleerde informatie 
wordt verwezen naar de bijlage (Excel overzicht ‘Evaluatie na 4,5 maand’). 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 op 25 oktober 2022. Dat is onveranderd 
het geval (Score 100%) 
 
 
 
 

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


 
 
Rollen/bevoegdheden COA en Gemeente  
De rollen en bevoegdheden van COA en gemeente zijn vorig jaar ingevuld conform de 
beschrijving in de bestuursovereenkomst. Na de laatste evaluatie is gebleken dat het COA 
de rolinvulling niet volledig conform de bestuursovereenkomst ingevuld heeft in de periode 
tot december 2022. Het COA is vanaf januari 2023 de rolinvulling conform de 
bestuursovereenkomst gaan organiseren. Dit heeft positieve resultaten op met name het 
asielaanvraagproces van de IND (van belang voor het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning).  
 
Besloten is dat het COA per 20 maart 2023 het hotelschip management overneemt van het 
Rode Kruis. Op dit moment vindt de warme overdracht plaats van het Rode Kruis aan het 
COA. Ook zal het opdrachtgeverschap van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
(VRG&V) aan het Rode Kruis per 20 maart vervallen. Per die datum speelt de VRG&V geen 
rol meer bij de opvang van asielzoekers in Huizen en is deze volledig in handen van het 
COA. (Score 95%) 
 
Evaluatie COA  
Door een delegatie van de bewoners is twee keer een bezoek gebracht aan het 
gemeentehuis. Het eerste gesprek vond plaats met de wethouder Sociaal Domein,  
de gemeentesecretaris en COA en het tweede gesprek met de wethouder en COA in 
aanwezigheid van het Rode Kruis. Ook was er de dag na de aardbevingen in Turkije en 
Syrië een actie van een aantal bewoners op de kade voor het hotelschip die bezocht is door 
de burgemeester en de wethouder Sociaal Domein.  
 
Aanleiding van de bezoeken van de bewoners en de actie op de kade was de frustratie en 
emotie van de bewoners over de (vertraagde) procedures omtrent de uitnodigingen voor 
gehoren door de IND, de inschrijving in het BRP en de administratieve afhandelingen van 
gezinshereniging. Dit sluit aan bij het landelijk beeld en de overbelasting bij de IND. De 
hierdoor veroorzaakte onrust is door bovenstaande partijen in behandeling genomen en 
grotendeels opgelost.  
 
De gemeente heeft aanvullend een informatiebrief opgesteld gericht op potentiële 
werkgevers om de bewoners van het hotelschip te steunen in hun wens om te kunnen 
werken en zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij en te bouwen aan hun toekomst. 
COA biedt de bewoners van het hotelschip formele ondersteuning bij het zoeken van werk 
en desgewenst ook de werkgevers bij het aanbieden van werk. Bij COA is daarvoor een 
contactpersoon aangewezen. 
 
COA geeft aan dat de meeste asielzoekers op het hotelschip kansrijke vluchtelingen zijn: 
geschoolde, capabele mensen die graag een constructieve bijdrage willen leveren aan de 
Nederlandse maatschappij. COA heeft een goede relatie met de bewoners en werkt er 
dagelijks aan om de bewoners in hun krachten te zetten. Dat doet COA door gestructureerde 
gesprekken met bewoners aan de gaan over onder andere hun (voor)inburgering, de 
Nederlandse maatschappij en hoe zij hieraan kunnen bijdragen en wat hun rechten en 
plichten zijn. COA heeft ondersteunende gesprekken met hen over hoe zij op individueel 
niveau het beste een toekomst op kunnen bouwen door hun capaciteiten in te zetten en 
waar. 
 



 
De verbeterpunten die aan deze evaluatie van COA zijn gekoppeld  
Aan structurele processen en oplossingen wordt verder gewerkt door COA in samenwerking 
met IND. Aangespoord door COA, behandelt het IND zo snel als mogelijk het dossier van 
elke individuele bewoner om daar een uitspraak over te doen. Steeds meer bewoners 
hebben inmiddels een status gekregen en worden de komende tijd gekoppeld aan 
gemeentes. Verwacht wordt dat dit aantal de komende maanden snel zal stijgen. 
Begin april zullen naar verwachting de meeste bewoners hun BSN-nummer hebben 
gekregen. Dat betekent dat ze kunnen gaan werken en aan de Nederlandse maatschappij 
kunnen bijdragen.   
 
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) heeft toegezegd in maart/april 2023 aan boord van het 
hotelschip Ms Fortuna diensten te komen draaien. COA en VWN hebben frequent contact en 
werken plannen uit. Het VWN-takenpakket bestaat uit de behandeling van familie-
herenigingsaanvragen, bemiddeling met advocaten voor vluchtelingen en juridische 
vraagstukken. 
 
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.  
 
Begin december 2022 is geëvalueerd en besloten om de beveiliging op de kade gefaseerd af 
te schalen. Vanwege het rustige beeld is op 5 december 2022 besloten om de beveiliging op 
de kade alleen 's avonds in te zetten t/m 9 januari 2023. De beveiliging op de kade is op 10 
januari 2023 stopgezet nadat de evaluatie uitwees dat er geen aanleiding was om deze te 
continueren. De beveiliging op het hotelschip zelf blijft aanwezig. Sinds de eerste evaluatie is 
er in de afgelopen periode één incident op het schip geweest dat door het Rode Kruis is 
opgelost (zonder politiebemoeienis). (Score 95%) 
 
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. Het Rode Kruis geeft aan een veel betekende rol te hebben gespeeld 
in het coördineren van afspraken en vooral follow-up van adviezen vanuit het GZA met 
betrekking tot bewoners. Dat wordt per 20 maart 2023 overgenomen door het COA en er 
vindt een warme overdracht plaats tussen COA, Rode Kruis en GZA. (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). Dit gaat niet 
ten koste van de zorg van regulier ingezetenen. Een aantal bewoners ging naar tandartsen 
in Almere, Bussum en Amsterdam. Er wordt door GZA gekeken naar de gecontracteerde 
aanbieder in Huizen naar aanleiding van een aantal klachten van bewoners van het 
hotelschip. (Score 100%) 
 
 
 
 
 



 
Bewoners melden zich tot op heden nog bij het Rode Kruis met psychosociale hulpvragen. 
Rode Kruis verwijst waar nodig naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). Er vindt op dit 
moment een warme overdracht plaats tussen COA, Rode Kruis en GZA. COA heeft de 
ondersteuning per half januari 2023 opgeschaald met o.a. woonbegeleiders vanwege de 
grote bezorgdheid en frustratie bij de bewoners m.b.t. vertraagde procedures en hun 
onzekerheid daarover. (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. Dat is ongewijzigd. (Score 100%) 
 
Begeleiding en dagbesteding 
De vrijwilligerscentrale (VC) en de sportcoaches 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. 
 
Diverse evenementen zoals muziekavonden en -middagen en sportevenementen zijn op 
initiatief van het huidige Rode Kruis locatiemanagement en partners als vrijwilligerscentrale 
Huizen, KNVB en lokale culturele verenigingen in Huizen gefinancierd en georganiseerd. Dit 
wordt gecontinueerd als het COA het hotelschip management overneemt per 20 maart 2023.  
 
COA geeft aan dat er een rustige sfeer op de boot heerst waarbij iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt voor o.a. de schoonmaak, helpen koken en fietsen repareren.  
Er wordt door iedereen gewerkt aan een respectvolle omgang met elkaar en met Huizers. 
Uitgangspunt is dat elke hotelschipbewoner met een positieve en constructieve houding 
weer een eigen toekomst gaat opbouwen. Door bewoners wordt gesport, en veel mensen 
beoefenen denksporten.  
 
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. 
 
Taalmaatjes 
Er zijn 15 taalmaatjes actief die zijn gekoppeld aan meer dan 100 deelnemers van het 
hotelschip. Er zijn bijeenkomsten op de MS Fortuna, in Haven5, bij de bibliotheek of op een 
wandellocatie en men werkt waar mogelijk samen met het taalcafé. Afstemming over 
activiteiten op MS Fortuna blijft een punt van aandacht om overlap tussen taalles en andere 
activiteiten te voorkomen. 
 
Organisaties/Betrokken ondernemers/Vrijwillige inzet, activiteiten 
VC Huizen benadert organisaties op basis van de behoefte van de bewoners van het 
hotelschip. Waar organisaties zichzelf melden, wordt het aanbod voorgelegd aan de 
bewoners. Zoals het aanbod van de Stichting Kunst en Cultuur in december 2022. 
 
 



 
Met de samenwerkende kerken en moskeeën is een goede afstemming en er worden door 
hen donaties gedaan ten behoeve van sportschoenen en ondergoed. Met Versa Welzijn is 
een Warme Jassen actie georganiseerd en zij stelden daarvoor een locatie beschikbaar (de 
Draaikom). De Stichting Kunst en Cultuur Huizen blijft betrokken en organiseert diverse 
activiteiten zoals concerten en dorpswandelingen. De stichting Huizen Schoon is in contact 
gebracht met het Rode Kruis en er is een Actieplan ontwikkelt en uitgerold. VC Huizen zelf 
organiseert op 11 maart 2023 ‘NL Doet’ waarbij de bewoners kunnen aansluiten om mee te 
helpen (vrijwilligerswerk). Samen met vrijwilligers van VC Huizen worden die dag tuintjes van 
hulpvragers opgeknapt. 
 
Op verzoek bewoners MS Fortuna wordt gezocht naar organisaties waar vrijwilligerswerk 
kan worden gedaan. Er is een lijst met wensen aangeleverd door Rode Kruis en VC Huizen 
probeert passende matches te maken Ten aanzien van verzoek om werk (geen 
vrijwilligerswerk) is contact gelegd met het Project 'Doen'.  
 
Middelen 
Er zijn diverse donaties ontvangen. Er is door een ondernemer een computer vervangen van 
een bewoner, er zijn eind december Kerstspullen gegeven door inwoners, Ferro Footwear 
heeft 100 paar nieuwe schoenen gedoneerd en er was een extra kledingdonatie via ‘Ik-geef-
weg-Huizen'.  
 
Sportcoaches van de Sportadviesgroep  
Er is vanaf de start van de opvang in oktober 2022 een wekelijks programma.  
Dit aanbod bestaat o.a. uit: wandelen, tafeltennis, voetballen en Sportmix  
(5 dagen sportaanbod in de ochtend en in de middag en in het weekend ook fitness). De 
afgelopen periode is een aantal extra activiteiten ontwikkeld waaronder het Oliebollen 
tafeltennistoernooi, het voetbaltoernooi in sporthal de Meent, zwemactiviteiten in het 
zwembad de Meent en voetbaltrainingen bij SV Huizen. 
 
In de afgelopen periode namen meer dan 60 bewoners structureel deel aan sportlessen. Een 
deel van bewoners sport de lessen inmiddels zelfstandig. Dat is absoluut gezien een lichte 
daling in deelnemers t.o.v. de eerste periode waarin er 75 deelnemers waren. Een van de 
redenen is dat veel bewoners inmiddels zelf de weg vinden. De sportcoaches merken ook 
dat sommige bewoners minder gemakkelijk zijn te motiveren. Een aantal ontwikkelingen 
speelt hen parten (recente aardbeving en zorgen over de lange asielprocedure) en dat heeft 
merkbaar invloed op hun interesse om te sporten.  
 
De sportcoaches vinden steeds makkelijker samenwerkingen met verenigingen en bedrijven. 
Ze vinden het fijn om te merken dat de lokale samenleving hen wil ondersteunen.  
 
IZI-fitness al vanaf het eerste moment betrokken. Hier konden bewoners eerst alleen onder 
begeleiding en in kleine aantallen terecht. Nu gaan bewoners zonder begeleiding naar de 
sportschool. Deze vrijheid en vorm van dagbesteding doet hen zichtbaar goed.  
Tafeltennisvereniging (TTV) Huizen stelt haar vereniging open voor bewoners om mee te 
trainen. Niet alleen bewegen is positief maar misschien nog wel meer het contact en de 
dagbesteding.  
 
 
 



 
Tijdens de wekelijkse wandelingen bezoeken de sportcoaches met regelmaat kerken en 
moskeeën. Hier is altijd tijd voor een goed gesprek en een kop koffie. Ook hebben zij tijdens 
een wandeling koffiegedronken in de Raadzaal met burgemeester Niek Meijer en twee 
wethouders. De sportcoaches proberen bewoners ook in de reguliere samenleving te 
integreren, door bijvoorbeeld met hen te gaan zwemmen.  
 
Samen met TTV Huizen is voor de bewoners een (oliebollen)toernooi georganiseerd. Dat 
beviel zo goed dat dit heeft geresulteerd in structurele samenwerking en bewoners kunnen 
nu iedere donderdagavond meetrainen. Ongeveer 10 bewoners doen mee.  
 
Rond de kerstperiode werd ook een 'voetbaloliebollentoernooi' georganiseerd in de zaal van 
De Meent. 45 bewoners namen hieraan deel en na afloop heeft men samen oliebollen 
gebakken. De lokale middenstand (Albert Heijn Oostermeent) heeft de producten ter 
beschikking gesteld en de Scouting Vasanta het kookgerei. Het lukt de sportcoaches zo 
steeds meer om bedrijven en verenigingen te verbinden aan de bewoners.  
 
Toernooien vallen goed in de smaak bij de bewoners van het hotelschip. Zij nemen op 15 
maart samen met het AZC De Markerkant deel aan een zaalvoetbaltoernooi bij AZC in 
Almere. Dat wordt gesponsord vanuit de KNVB die zorgt voor een bus, ballen, shirtjes (die 
ze mogen houden) en een leuk aandenken.  
 
Voortgangswensen van de Sportcoaches ter bespreking met COA zijn: behouden van het 
huidige programma, uitbreiden van de activiteiten met zwemmen, meer ruimte voor 
individuele begeleiding, uitbreiden van betrokkenheid van de lokale samenleving en het 
ontwikkelen van activiteiten op het strand. (Score 100%) 
 
Participatie en Klankbordgroep  
Vorig jaar op 6 oktober 2022 ging het Klankbordgroep overleg van start in aanwezigheid van 
burgemeester Meijer en wethouder van Werven. 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 
vertegenwoordigers van de gemeente. In de Klankbordgroep worden ervaringen 
geëvalueerd en eventueel gezamenlijke initiatieven met en voor asielzoekers geïnitieerd. 
COA neemt per 20 maart 2023 de rol van het Rode Kruis over in het Klankbordgroep 
overleg. De Klankbordgroep overleggen vinden nu gemiddeld eens per vier weken (online) 
plaats. (Score 100%) 
 
Omwonenden en ondernemers  
Omwonenden en ondernemers in de Klankbordgroep geven bij deze tweede evaluatie 
opnieuw aan niets of heel weinig te merken van de aanwezigheid van de bewoners van het 
hotelschip. Men is positief over de gang van zaken tot dusver. De Klankbordgroep heeft 
aangegeven dat zij begrip heeft voor de positieve grondhouding van het College van B en W 
om het hotelschip te verlengen en heeft nadrukkelijk gevraagd om bij verlenging door te 
gaan met de periodieke evaluaties. (Score 100%) 
 
 



 
Communicatie 
Op 8 februari 2023 zijn de omwonenden en ondernemers geïnformeerd over de positieve 
grondhouding van het college van B en W over de verlenging van het hotelschip in de 
Werkhaven en het verzoek aan de gemeenteraad om haar positieve zienswijze kenbaar te 
maken. Dit naar aanleiding van het verzoek van het COA tot verlenging van het schip, 
vanwege een landelijk tekort aan opvanglocaties. In de brief aan omwonenden en 
ondernemers is expliciet gevraagd of men behoefte heeft aan een gesprek of bijeenkomst of 
vragen te kunnen stellen of ideeën uit te wisselen met bestuurders of ambtenaren. Daarop is 
geen enkele reactie ontvangen. (Score 100%) 
 
Pers  
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 of neutraal 
van toon. (Score 100%) 
 
Conclusie 
De opvang van asielzoekers op het hotelschip verloopt na 4,5 maand nog steeds goed. 
  
                                                                ***** 



230228 Evaluatie opvang 
asielzoekers na 4,5 maand opvang 
aan de hand van criteria 'kaders 
voor opvang' (peildatum 28 
februari 2023) 

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% Ongewijzigd 28-2-2023 

  
Na 3 maanden vindt de eerste evaluatie plaats, na 4,5 maand de tweede en na 6 maanden de derde. De 2e evaluatie na 4,5 
maand wordt nu uitgevoerd.  

100%   28-feb-23 

  De populatie bestaat uit (maximaal)180 bewoners.  100% Ongewijzigd 28-2-2023 

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

2. Rollen/bevoegdheden COA  
en Gemeente    

      

  

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

95% Na de laatste evaluatie is gebleken dat het COA 
de rolinvulling niet volledig conform de 
bestuursovereenkomst ingevuld heeft in de 
periode tot december. Het COA is vanaf januari 
2023 de rolinvulling conform de 
bestuursovereenkomstgaan organiseren. Dit 
heeft positieve resultaten op met name het 
asielaanvraagproces van de IND (van belang 
voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning). 
Het COA gaat op 20 maart het hotelschip 
management overnemen van het Rode Kruis. 

28-2-2023 

 

Evaluatie COA Door een delegatie van de bewoners is twee keer een bezoek gebracht aan het gemeentehuis waar een gesprek 
plaatsvond met de wethouder Sociaal Domein, de gemeentesecretaris en COA en de week erna met de wethouder en COA in 
aanwezigheid van het Rode Kruis. Ook was er de dag na de aardbevingen in Turkije en Syrië een actie van een aantal bewoners 
op de kade voor het hotelschip die bezocht is door de burgemeester en de wethouder Sociaal Domein. Aanleiding van de bezoeken 
van de bewoners en de actie is de frustratie en emotie van de bewoners over de (vertraagde) procedures omtrent de uitnodigingen 
voor gehoren door de IND, de inschrijving in het BRP en de administratieve (af)handelingen van gezinshereniging. Dit sluit aan bij 
het landelijk beeld en de overbelasting bij de IND. De hierdoor veroorzaakte onrust is door bovenstaande partijen in behandeling 
genomen en grotendeels opgelost. De gemeente heeft aanvullend een informatiebrief opgesteld gericht op potentiële werkgevers 
om de bewoners van het hotelschip te steunen in hun wens om te kunnen werken en zo een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij en te bouwen aan hun toekomst. COA biedt de bewoners van het hotelschip formele ondersteuning bij het zoeken 
van werk en desgewenst ook de werkgevers bij het aanbieden van werk. Bij  COA is daarvoor een contactpersoon aangewezen. 
COA geeft aan dat de meeste asielzoekers op het hotelschip kansrijke vluchtelingen zijn: geschoolde, capabele mensen die graag 
een constructieve bijdrage willen leveren aan de Nederlandse maatschappij. COA heeft een goede relatie met de bewoners en 
werkt er dagelijks aan om de bewoners in hun krachten te zetten. Dit doet COA door gestructureerde gesprekken met bewoners 
aan de gaan over onder andere hun (voor)inburgering, de Nederlandse maatschappij en hoe zij hieraan kunnen bijdragen en wat 
hun rechten en plichten zijn. COA heeft ondersteunende gesprekken met hen over hoe zij op individueel niveau het beste een 
toekomst op kunnen bouwen door hun capaciteiten in te zetten en waar. Bewoners krijgen Nederlandse taalles door vrijwilligers uit 
Huizen en er wordt steeds meer in het Nederlands gesproken op de boot. Zodra de bootbewoners een status krijgt toegekend, 
streeft COA ernaar dat zij ook NT2 onderwijs krijgen door formele NT2 docenten in aanloop van hun formele inburgering. Deze 
docenten worden nu door COA gerekruteerd. 

  Aan structurele processen en oplossingen wordt 
verder gewerkt door COA in samenwerking met 
IND. Aangespoord door COA, behandelt het IND 
zo snel als mogelijk het dossier van elke 
individuele bewoner om daar een uitspraak over 
te doen. Steeds meer bewoners hebben 
inmiddels een status gekregen en zij worden de 
komende tijd gekoppeld aan gemeentes. 
Verwacht wordt dat dit aantal de komende 
maanden snel zal stijgen.Begin april zullen naar 
verwachting de meeste bewoners hun BSN 
nummer hebben gekregen.  Dat betekent dat ze 
kunnen gaan werken en daadwerkelijk aan de 
Nederlandse maatschappij kunnen bijdragen.  
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) heeft 
toegezegd in maart/april 2023 aan boord van het 
hotelschip Ms Fortuna diensten te komen 
draaien. COA en VWN hebben frequent contact 
en werken plannen uit. Het VWN takenpakket 
bestaat uit de behandeling van familie-
herenigingsaanvragen, bemiddeling met 
advocaten voor vluchtelingen en juridische 
vraagstukken. 

28-feb-23 

  



3. Veiligheid en gezondheid          
  Veiligheid  95%     

  De opvang is veilig en verantwoord, zowel voor de inwoners van Huizen als voor de asielzoekers.  
    28-2-2023 

  
Sinds de eerste evaluatie is er in de afgelopen periode één incident op het schip geweest dat door het Rode Kruis is opgelost 
(zonder politiebemoeienis).   

  
 

28-feb-23 

  

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 boorden op de kade. Begin december 2022 is geëvalueerd en besloten 
om de beveiliging op de kade gefaseerd af te schalen. Vanwege het rustige beeld is op 5 december 2022 besloten om de 
beveiliging op de kade alleen 's avonds in te zetten t/m 9 januari 2023. De beveiliging op de kade is op 10 januari 2023 stopgezet 
nadat de evaluatie uitwees dat er geen aanleiding was om deze te continueren. De beveiliging op het hotelschip zelf blijft aanwezig. 

    28-feb-22 

  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.  

100% Ongewijzigd 28-2-2023 

  

Het Rode Kruis geeft aan een veelbetekende rol te hebben gespeeld in het coördineren van afspraken en vooral follow-up van 
adviezen vanuit het GZA met betrekking tot bewoners. Dat wordt per 20 maart 2023 overgenomen door het COA en er vindt een 
warme overdracht plaats tussen COA, RK en GZA. 

100%   28-2-2023 

  

TandartsTandheelkundige 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). GZA heeft een contract met de tandartspraktijk DentoArt in Huizen. Bewoners krijgen ook noodbehandelingen 
elders in het land bij gecontracteerde tandzorginstellingen. Dit gaat niet ten koste van de zorg van regulier ingezetenen. Een aantal 
bewoners ging naar tandartsen in Almere, Bussum en Amsterdam.* N.B. In de vorige evaluatie is per abuis de naam DentalArt in 
plaats van DentoArt vermeld. 

100% Er wordt door GZA gekeken naar de 
gecontracteerde aanbieder in Huizen naar 
aanleiding van een aantal klachten van bewoners 
van het hotelschip.  

28-2-2023 

  

Psychosociale hulp 
Bewoners melden zich tot op heden nog bij het Rode Kruis met psychosociale hulpvragen. Rode Kruis verwijst waar nodig naar het 
GZA. Er vindt op dit moment een warme overdracht plaatsvindt tussen COA, Rode Kruis en GZA. 
COA heeft deze ondersteuning per half januari 2023 opgeschaald met o.a. woonbegeleiders vanwege de grote bezorgdheid en 
frustratie bij de bewoners m.b.t. vertraagde procedures en hun onzekerheid daarover.  

100%   28-2-2023 

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% Ongewijzigd 28-2-2023 

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%   28-2-2023 

  

Hotelmanagement overdracht van Rode Kruis naar COA  
In overleg met de Veiligheidsregion, het Rode Kruis en de gemeente is besloten dat het COA per 20 maart 2023 het hotelschip 
management overneemt van het Rode Kruis nu het COA daar weer capaciteit voor beschikbaar heeft. Dat houdt in dat het volledige 
proces van asielaanvraag en opvang per die datum in handen is van het COA. Op dit moment vindt de overdract plaats van het 
Rode Kruis aan het COA.  
Ook zal het opdrachtgeverschap van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRG&V) aan het Rode Kruis per 20 maart vervallen.  
Per 20 maart 2023 speelt de VRG&V geen rol meer spelen bij de opvang van asielzoekers in Huizen en is deze volledig in handen 
van het COA.  

    28-feb-23 

  

De vrijwilligerscentrale en de sportcoaches worden ingezet voor activiteiten om het verblijf van de asielzoekers zo goed mogelijk in 
te vullen. Diverse evenementen zoals muziekavonden en middagen en sportevenementen zijn op initiatief van het huidige Rode 
Kruis locatiemanagement en partners als vrijwilligerscentrale Huizen, KNVB en locale culturele verenigingen in Huizen 
gefinancieerd en georganiseerd. Dit wordt gecontinueerd als het COA het hotelschip management overneemt per 20 maart 2023.   

    28-2-2023 

  COA geeft aan dat er een rustige sfeer op de boot heerst waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor de 
schoonmaak. In het kader van participatie en activering helpen bewoners daarnaast bijvoorbeeld de kok in de keuken en ook 
repareren zij fietsen. Er wordt door iedereen gewerkt aan een respectvolle omgang met elkaar en met Huizers. Uitgangspunt is dat 
elke hotelschipbewoner met een positieve en constructieve houding weer een eigen toekomst gaat opbouwen. Door bewoners 
wordt gesport, en veel mensen beoefenen denksporten zoals schaken en dammen. Er wordt gelezen en veel gepraat over onder 
andere het thuisland en de toekomst. 

    28-feb-23 



  

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.  
 
Taalmaatjes 
- 15 taalmaatjes actief;  
- Meer dan 100 aanmeldingen. De deelname varieert per week vanwege juridische afspraken van de bewoners die prioriteit krijgen. 
Dat is besproken met de taalmaatjes en Rode Kruis. Hier wordt nu op een goede wijze flexibel mee omgegaan door de taalmaatjes. 
Er zijn bijeenkomsten op de MS Fortuna, in Haven5, bij de bilbliotheek of op een wandellocatie. 
- Samenwerking met taalcafé waar mogelijk 
 
Intervisie verloopt goed in afstemming met Rode Kruis. Afstemming over activiteiten op MS Fortuna blijft een punt van aandacht en 
overleg. Sportevenementen overlappen nu soms met het taalprogramma. Er wordt overlegd over oplossingen. 
 
Organisaties/Betrokken ondernemers/Vrijwillige inzet, Activiteiten, et cetera: 
  
VC Huizen benadert organisaties op basis van de behoefte van de bewoners van het hotelschip. Waar organisaties zichzelf 
melden, wordt het aanbod voorgelegd aan de bewoners. Zoals bij aanbod Stichting Kunst en Cultuur in december 2022. 
 
Samenwerkende kerken en moskeeën 
o Goede afstemming waar relevant 
o Donatie tbv sportschoenen en ondergoed 
 
Versa Welzijn 
o Warme Jassen actie 
o Locatie beschikbaar gesteld (de Draaikom) 
o Samenwerking met sportadviesgroep: wandelactie naar de Draaikom 
o 5 betrokken vrijwilligers  
o 31 januari 2023 is de actie beëindigd 
 
Stichting Kunst en Cultuur Huizen 
o Blijft betrokken 
o In december concert in de Boerderij met vrijwilligers als begeleiding/gids. 
o Februari avond georganiseerd op MS Fortuna  
o Dorpswandeling heeft plaatsgevonden met Taalmaatje(s) als tolken – ondersteuning) 
 
Huizen Schoon 
o In contact gebracht met Rode Kruis 
o Actieplan ontwikkelt en uitgerold 
 
VC Huizen zelf: 11 maart 2023 NL Doet 
o Bewoners kunnen aansluiten om mee te helpen (vrijwilligerswerk)  
o Samen met vrijwilligers VC Huizen worden tuintjes van hulpvragers op 11 maart opgeknapt  
 
Op verzoek bewoners MS Fortuna wordt gezocht naar organisaties waar vrijwilligerswerk kan worden gedaan. 
o Lijst met wensen is aangeleverd door Rode Kruis 
o VC Huizen probeert passende matches te maken 
Met organisaties in gesprek, ook ivm begeleiding van de vluchtelingen op locatie. Eventueel wordt dan vrijwilligerswerk 
aangeboden zoals tuinonderhoud bij hulpvragende inwoners, of Vrijwillige Thuishulp (VT) in samenwerking met een vrijwilliger VT 
en of bij andere organisaties zoals zorginstellingen. Ten aanzien van verzoek werk (geen vrijwilligerswerk) is  contact gelegd met 
het Project 'Doen'.  
 
Middelen: Donaties  
o Computer vervangen van bewoner boot (scherm stuk) : donatie ondernemer  
o Kerstspullen – oproep geplaatst op verzoek MS Fortuna – donaties vanuit inwoners 
o Ferro Footwear: 100 paar nieuwe schoenen 
o Extra kledingdonatie via Ik-geef-weg-Huizen 
  

100% De sportevenementen overlappen nog steeds af 
en toe met het taalprogramma, er is structureel 
overleg tussen VC en de Sportadviesgroep om 
de overlap zo min mogelijk te laten plaatsvinden. 

28-2-2023 



  

Sportcoaches van de Sportadviesgroep Er is vanaf de start van de opvang in oktober 2022 een wekelijks programma. Dit 
aanbod bestaat o.a. uit: • Wandelen • Tafeltennis • Voetballen • Sportmix (5 dagen sportaanbod in de ochtend en in de middag en 
in het weekend ook fitness).De afgelopen periode is een aantal extra activiteiten ontwikkeld waaronder • Oliebollen 
tafeltennistoernooi • Voetbaltoernooi in sporthal de Meent • Zwemactiviteiten in het zwembad de Meent • Voetbaltrainingen bij SV 
Huizen Korte algemene terugkoppeling In de afgelopen periode namen meer dan 60 bewoners structureel deel aan sportlessen. 
Een deel van bewoners sport de lessen inmiddels zelfstandig. Absoluut gezien is die 60 deelnemers een lichte daling in 
deelnemers t.o.v. de eerste periode waarin er 75 deelnemers waren. Veel bewoners weten inmiddels zelf de weg te vinden, 
bijvoorbeeld naar IZI Fitness. De sportcoaches merken ook dat sommige bewoners minder gemakkelijk zijn te motiveren. Een 
aantal ontwikkelingen speelt hen parten (recente aardbeving en zorgen over de lange asielprocedure) en dat heeft merkbaar 
invloed op hun interesse om te sporten. In die zin zou naar hun mening intensivering juist nu nodig zijn. Integratie in Huizen De 
sportcoaches vinden steeds makkelijker samenwerkingen met verenigingen en bedrijven. Ze vinden het fijn om te merken dat de 
lokale samenleving hen wil ondersteunen. IZI-fitness is eigenlijk al vanaf het eerste moment betrokken. Hier konden bewoners eerst 
alleen onder begeleiding en in kleine aantallen terecht. Nu gaat dit zo soepel dat bewoners zonder begeleiding de sportschool 
kunnen bezoeken. Deze vrijheid en vorm van dagbesteding doet hen zichtbaar goed. TTV Huizen stelt haar vereniging open voor 
bewoners om mee te trainen. Niet alleen bewegen is dan positief maar misschien nog wel meer het contact en de dagbesteding. 
Tijdens de wekelijkse wandelingen bezoeken de sportcoaches met regelmaat kerken en moskeeën. Hier is altijd tijd voor een goed 
gesprek en een kop koffie. Ook hebben zij tijdens een wandeling koffie gedronken in de Raadzaal met burgemeester Niek Meijer en 
twee wethouders. De sportcoaches proberen bewoners ook in de reguliere samenleving te integreren, door bijvoorbeeld met hen te 
gaan zwemmen. Dit zorgt ook voor goede resultaten. Succeservaringen Samen met TafelTennisVereniging Huizen (TTV) werd 
voor de bewoners een (oliebollen)toernooi georganiseerd. Dat beviel zo goed dat dit heeft geresulteerd in structurele 
samenwerking. Bewoners kunnen nu iedere donderdagavond meetrainen bij TTV Huizen! Ongeveer 10 bewoners doen mee. Rond 
de kerstperiode werd ook een 'voetbaloliebollentoernooi' georganiseerd in de zaal van De Meent. 45 bewoners namen hieraan deel 
en na afloop zijjn samen oliebollen gebakken. De lokale middenstand (Albert Heijn Oostermeent) heeft de producten ter 
beschikking gesteld en de Scouting Vasanta het kookgerei. Het lukt de sportcoaches zo steeds meer om bedrijven en verenigingen 
te verbinden aan de bewoners. Toernooien vallen goed in de smaak bij de bewoners van het hotelschip. Zij nemen op 15 maart 
samen met het AZC De Markerkant deel aan een zaalvoetbaltoernooi bij AZC in Almere. Dat wordt gesponsord vanuit de KNVB die 
zorgt voor een bus, ballen, shirtjes (die ze mogen houden) en een leuk aandenken. Voortgangswensen van de Sportcoaches ter 
bespreking met COA• Behouden huidige programma • Uitbreiden van de activiteiten met zwemmen • Meer ruimte voor individuele 
begeleiding • Uitbreiden betrokkenheid lokale samenleving • Activiteiten op het strand ontwikkelen 

100%   28-2-2023 

  
Afstemming met de sportverenigingen verloopt via de SportadviesGroep. VC Huizen wordt op de hoogte gehouden van de 
samenwerking waar dat relevant is. 

    28-2-2023 

6. 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. COA neemt per 20 maart 2023 de rol van het Rode Kruis over in het 
Klankbordgroepoverleg.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 nu gemiddeld eens per vier weken (online) plaats.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. De Klankbordgroep heeft aangegeven dat 
zij begrip heeft voor de positieve grondhouding van het College van B en W om het hotelschip te verlengen en heeft nadrukkelijk 
gevraagd om bij verlenging door te gaan met de periodieke evaluaties. 

100%   28-2-2023 



7. Communicatie  Kick off 
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.  
 
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 raadsleden waren welkom. 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 
 
Positieve grondhouding en verzoek om positieve zienswijze, 8 februari 2023 
Op 8 februari 2023 zijn de omwonenden en ondernemers geïnformeerd over de positieve grondhouding van het college van B en W 
over de verlenging van het hotelschip in de Werkhaven en het verzoek aan de gemeenteraad om haar positieve zienswijze kenbaar 
te maken. Dit naar aanleiding van het verzoek van het COA tot verlenging van het schip, vanwege een landelijk tekort aan 
opvanglocaties.  
In de brief aan omwonenden en ondernemers is expliciet gevraagd of men behoefte heeft aan een gesprek of bijeenkomst of 
vragen te kunnen stellen of ideeën uit te wisselen met bestuurders of ambtenaren. Daarop is geen enkele reactie ontvangen.  

100%   28-2-2023 

8. 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 of neutraal van toon. (Hieronder 
een greep uit de publicaties met link). 

100%   28-2-2023 



  Een greep uit de publicaties in Nieuwsblad voor Huizen, Gooi en Eemlander en NH Nieuws 
 
The Ambrosians krijgen staande ovatie bij optreden asielboot 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/algemeen/309098/the-ambrosians-krijgen-staande-ovatie-bij-optreden-asielboot 
 
Asielzoekersschip blijft langer in Huizen, als het aan het college ligt. ’De opvang verloopt goed’ 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20230208_61832977 
 
Commissie Sociaal Domein Politieke partijen in Huizen verdeeld over asielboot; mag deze na april blijven liggen? 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/politiek/308665/politieke-partijen-in-huizen-verdeeld-over-asielboot-mag-deze-n 
 
COA dient verzoek in voor verlenging tijdelijke opvang asielzoekers 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/buurt-wijk/307572/coa-dient-verzoek-in-voor-verlenging-tijdelijke-opvang-asielzoe 
 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers meer aanwezig op hotelboot naar aanleiding van demonstratie 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/mensen/306457/centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-meer-aanwezig-op-hotelboot- 
 
Asielzoekers Huizen boos over lange wachttijd voor gesprek met IND. 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20230207_61990650 
 
Asielzoekers uit wanhoop naar gemeentehuis in Huizen. ’Sommige mensen zitten hier al veertien maanden en weten nog niet waar 
ze aan toe zijn’ 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20230117_75619986 
 
Protest heeft effect. COA vaker aanwezig op asielzoekersboot in Huizen. Sneller en beter antwoord op vragen bewoners 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20230125_39515935 
 
Demonstratie vluchtelingen asielboot om onduidelijkheid verkrijgen BSN 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/mensen/305863/demonstratie-asielzoekers-van-asielboot 
 
Opvang asielzoekers in Huizen verloopt precies als gepland. Alleen afstemming van lessen behoeft aandacht 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20230118_37822793 
 
Bijzondere Kunstcafé voor asielzoekers is groot succes 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/cultureel/304243/bijzondere-kunstcafe-voor-asielzoekers-is-groot-succes 
 
Kunstcafé speciaal voor bewoners van asielzoekersboot 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/cultureel/303410/kunstcafe-speciaal-voor-bewoners-van-asielzoekersboot 
 
Vuur en rook in de Huizer werkhaven. Brandweeroefening bij asielzoekersboot in Huizen 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20221202_74810595 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
 
Huizen krijgt definitief nieuw hotelschip voor asielzoekers: 190 plekken voor 6 maanden 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309017/huizen-krijgt-definitief-nieuw-hotelschip-voor-asielzoekers-190-plekken-voor-6-maanden 
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Terug van weggeweest, hotelboot meert weer aan in Werkhaven Huizen. Kamers en keuken al klaar voor opvang asielzoekers 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20221015_67453530 
 
Iets meer groen rond asielschip Huizen. Gemeente plaatst plantenbakken op de kade 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20221020_57459476 
 
Een kijkje op de nieuwe asielboot in Huizen. 
https://nhgooi.nl/nieuws/61399/kijkje-nieuwe-asielboot-huizen 
 
Hotelschip voor asielzoekers zaterdag aangekomen 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/mensen/299209/hotelschip-voor-asielzoekers-zaterdag-aangekomen 
 
Vluchtelingenboot in Huizer haven wordt vanaf nu bewoond 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/310250/vluchtelingenboot-in-huizer-haven-wordt-vanaf-nu-bewoond 
 
Nieuw hotelschip voor asielzoekers aangemeerd in haven van Huizen 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309747/nieuw-hotelschip-voor-asielzoekers-aangemeerd-in-haven-van-huizen 
 
Eerste asielzoekers arriveren bij hotelboot de MS Fortuna, hun tijdelijke onderkomen in de haven van Huizen 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20221025_55319869 
 
Sinterklaas kan gewoon komen 
Huizen gaat op herhaling. Weer hotelboot in gereedheid gebracht om vluchtelingen op te vangen 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/mensen/299270/-fotos-huizen-gaat-op-herhaling-weer-hotelboot-in-gereedheid-ge 
 
NH Nieuws neemt een kijkje op de nieuwe asielboot in Huizen: "En als Sinterklaas komt, leggen we het schip even een kade 
verder." 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309926/nh-nieuws-neemt-een-kijkje-op-de-nieuwe-asielboot-in-huizen-en-als-sinterklaas-komt-
leggen-we-het-schip-even-een-kade-verder 
 
Eerste bus met vluchtelingen gearriveerd in de Werkhaven 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/buurt-wijk/299860/eerste-bus-met-vluchtelingen-gearriveerd-in-de-werkhaven 
 
Digitale piano in bruikleen voor bedreven musici asielzoekersboot 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/mensen/301808/digitale-piano-in-bruikleen-voor-bedreven-musici-asielzoekersboot 
 
Wens asielzoekers gaat in vervulling: piano aan boord van de MS Fortuna. ’Met een koptelefoon op ben je niemand tot last’ 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20221122_65859714 
 
Extra begeleiders gezocht 
Roeien, hardlopen en cardio: fitness populair bij vluchtelingen asielboot, lange wachtlijsten 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/sport/301945/roeien-hardlopen-en-cardio-fitness-populair-bij-vluchtelingen-a 
 
Sint komt aan in Huizen en wordt mede verwelkomd door asielzoekers. ’Kijk naar die saamhorigheid. Iedereen is vrolijk, dat is toch 
geweldig’ 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20221112_78592203 
 
Vuur en rook in de Huizer werkhaven. Brandweeroefening bij asielzoekersboot in Huizen 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20221202_74810595 
 
Brandweeroefening met KNRM op asielboot 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/112/302804/brandweeroefening-met-knrm-op-asielboot 
 
Appie is blij met z’n bomberjack: ’Moet je kijken, als nieuw!’ Actie warme winterjas voor iedereen in buurthuis De Draaikom Huizen 
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20221215_45871760 
 
Kunstcafé speciaal voor bewoners van asielzoekersboot 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/cultureel/303410/kunstcafe-speciaal-voor-bewoners-van-asielzoekersboot 



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