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Zienswijze

De raad van de gemeente Huizen, in vergadering bijeen op donderdag 7 juli 2022,

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, d.d. 5juli 2022,
inzake de kaders voor tijdelijke noodopvang Asielzoekers,

overwegende dat,

• Eind vorig jaar uitdrukkelijk aan de Huizer samenleving is voorgehouden dat niet
langer dan 3 maanden een asielboot in de Haven van Huizen zou worden
toegestaan;

• Met het vertrek van de Asielboot begin april ook daadwerkelijk invulling is gegeven
aan die belofte;

• De huidige internationale situatie en de opvang problematiek in Nederland vraagt
om een hernieuwde afweging;

• Met de opvang van Oekraïense vluchtelingen een situatie is ontstaan die niet 1 op
1 vergelijkbaar is met de situatie van begin dit jaar;

• Dit vraagt om een zorgvuldige en transparante afweging van alle daarmee gepaard
gaande belangen;

• Een gedegen participatieproces met bewoners, betrokken maatschappelijke
organisaties en ondernemers in het NHK nog niet heeft plaats gevonden en meer
dan wenselijk is;

• Er nog geen evaluatie aan de raad is gepresenteerd over de lessen die kunnen
worden getrokken uit de opvang.

Spreekt als zienswijze uit dat aanvullend op de kaders zoals die zijn verwoord in het
voorgenomen besluit van het college d.d. 5 juli 2022, aan de raad inzicht moet worden
geboden in de volgende elementen, zodat de raad7~.nd—effid_au~UStUS / begifi
sept~nber (in eei in~jeI~ste ‘.~ergedei4ii~ een definitieve zienswijze kan formuleren

• De uitkomsten van de evaluatie van de opvang van begin dit jaar;
• De uitkomsten van het participatieproces met bewoners, betrokken

maatschappelijke organisaties en ondernemers in het NKK
• Het relatieve aandeel van de gemeente Huizen in de regionale opgave;
• De ingeschatte consequenties rondom mogelijke overlast en de wijze waar hier op

wordt ingespeeld;
• De gevolgen voor de belasting voor de zorg;
• De wijze waarop gemeente en maatschappelijke organisatie al dan niet kans zien

om ondersteuning te bieden bij de opvang.
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En draagt het college op,
• Het gevraagde inzicht te verschaffen ten behoeve van de ingelaste

raadsvergadering te houden rond eind augustus / . - ‘in september;
• Geen definitief besluit te nemen dan nadat de raa’ ~~

definitieve zienswijze kenbaar heeft gemaakt.
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En gaat over tot de orde van de dag

\~RiJ) / /~V
dr

1

cÇ&.


