
 

 

 

 

(Raads)vragen over het voornemen om asielzoekers op te 
vangen in de werkhaven van Huizen op een hotelschip. 
 
Aan:  Het college  
Van:  J. Prins 
Betreft: Raadsvragen op grond van artikel 47 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen en ander werkzaamheden van de raad 2015. 
Datum:  07 december 2021 
 

 

Geacht college,  

Naar aanleiding van het voornemen van het college om in te stemmen met een tijdelijke 
noodopvang van asielzoekers op een hotelschip in de werkhaven van Huizen, en de 
bespreking over dit voornemen in de raadsvergadering van 16 december a.s.  wil de 
VVD Huizen hierbij de zorgen die zij over de voorgenomen opvang heeft met u delen, 
leidend tot enkele vragen aan uw college 

Natuurlijk begrijpen wij de urgentie om asielzoekers een humanitaire opvang in 
Nederland te bieden en dat Huizen en de Gooi en Vechtstreek ook haar bijdrage hieraan 
moet leveren. Maar wij willen hier, als VVD Huizen, graag een goede en gedegen 
afweging kunnen maken. Daarom hebben wij de volgende vragen: 

Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van de opvang voor de bedrijfsvoering 
van de ondernemers in het Nautisch kwartier in tijden die vanwege de 
coronamaatregelen, toch al heel zwaar zijn.  
1. Kunt u aangeven hoe u met de ondernemers in het Nautisch Haven kwartier wilt 

omgaan in de aanloop naar het definitief te nemen besluit? 
 
De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de ambtelijke organisatie onderbezet is 
en deze opvang legt ongetwijfeld een zware druk op de organisatie. 
2. Kunt u aangeven hoe de organisatie gedurende de periode van opvang hiermee 

belast wordt?  

Wij maken ons zorgen over de snelheid waarmee dit voorstel genomen wordt, waarbij 
het lijkt dat dit gebeurt zonder duidelijke inspraak of participatie van de Huizer 
gemeenschap en de directe omwonenden. Bij de mededeling van de wethouder is een 
brief aan omwonenden gevoegd waarin het volgende staat vermeld: “U kunt er vanuit 
gaan dat wij uw vragen en zorgen voorop stellen. Een leefbare en veilige samenleving 



waarin wij omkijken naar elkaar, staat centraal voor het college. Zodra er meer nieuws 
is, informeren wij u opnieuw. Wij denken dan aan een inloopmoment, waar u uw vragen 
kunt stellen en wij uw eventuele zorgen hopen weg te nemen.” Hieruit blijkt niet dat 
ruimte is voor inspraak/participatie, maar alleen dat zij geïnformeerd zullen worden en 
vragen kunnen stellen. 

3. Kunt u aangeven of voorafgaand aan uw besluit sprake zal zijn van inspraak en/of 
participatie, en zo ja, op welke wijze en wanneer? 
 

4. Hoe zal de op te vangen groep zijn samengesteld, en welke mogelijke risico’s kan 
die samenstelling hebben voor de openbare orde. 
 

5. In samenhang met de voorgaande vraag: kunt u aangeven op welke wijze het 
toezicht wordt vormgeven?  
 

6. Wat wordt de op te vangen personen gedurende de periode van opvang voor 
tijdsbesteding geboden en wie gaat daar zorg voor dragen?  
 

7. Wat gebeurt er met de personen die opgevangen zijn na 31maart 2022? 
 

8. Is er een mogelijkheid dat de COA verzoekt deze tijdelijke opvang ook na 31 maart 
a.s. voort te zetten, en zo ja, hoe kijkt u daar tegenaan en op welke wijze zal de raad 
tijdig vooraf aan dat besluit worden betrokken?   

Graag een schriftelijk antwoord van uw college tijdig voor de raadsvergadering van 16 
december 2021. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan in ieder geval mondeling 
antwoord op de vragen in deze raadsvergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jessica Prins 
VVD-fractie Huizen 
 


