
   AMENDEMENT 16 van 2022

Veiligheid of Vertrekken

Via griffier@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde een 
amendement, met als onderwerp “Veiligheid of Vertrekken”, indienen met betrekking tot het 
raadsvoorstel nummer R22.055, behorende bij agendapunt 25 van de raadsvergadering van 29 juli 
2022. 

Het amendement luidt als volgt: 

Constaterende dat:

– De komst van 1000 tot 1200 vluchtelingen een risico is voor de veiligheid en openbare orde van onze
gemeente.
– De gemeente samen met het COA een veiligheidsplan opstelt om de noodzakelijke veiligheid te 
waarborgen en extra handhavers (BOA’s) en politiecapaciteit beschikbaar worden gesteld.
– Er flinke arbeidstekorten zijn voor handhavers (BOA’s) en politie en het daarom moeilijk is om 
voldoende politie en handhavingscapaciteit te verzorgen.

Overwegende dat:

– De veiligheid (terecht) een enorm zorgpunt is voor omwonenden.
– Wij erop vertrouwen dat het veiligheidsplan en extra handhavingscapaciteit ervoor zorgen dat de 
veiligheid op orde is. 
– Wanneer echter in de praktijk blijkt dat de veiligheid van onze inwoners niet op orde is en die 
veiligheid niet op orde kan worden gebracht door een gebrek aan politie en handhavers (BOA’s) dan 
moeten wij de veiligheid van onze inwoners op 1 zetten en het schip laten vertrekken.

Besluit de raad van de gemeente Velsen beslispunt 3 van het voorgestelde besluit als volgt te 
wijzigen:

3. Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de 
onderstaande wensen en of bedenkingen:

EN

Onder het gewijzigde beslispunt 3 toe te voegen

– Indien de maatregelen voor de openbare orde niet genoeg blijken te zijn en de 
veiligheid van onze inwoners niet op orde is wenst de gemeenteraad dat conform artikel 
4 lid 4 van de nog af te sluiten “Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een 
noodopvanglocatie aan de Wijkermeerweg 7 (Velsen Offshore Base kade) in Velsen-
Noord, gemeente Velsen” de overeenkomst wordt opgezegd en het schip de gemeente 
verlaat.

Datum: 29 juli 2022

Naam Fractie
Cas Schollink VVD Velsen
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