
AMENDEMENT 1 van 2023* 
IEDEREEN TELT MEE

Dit amendement hoort bij Voorgenomen collegebesluit vertrek opvangschip Velsen-Noord en 
alternatief scenario.

We stellen vast dat:
 Er een wens ligt van het college van B&W om een alternatieve opvang te realiseren voor een 

specifiek deel van de mensen die nu zijn gehuisvest op het schip MS Silja Europa. 
 Recent de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ -ook wel 

bekend als de ‘Spreidingswet’- is gepubliceerd.
 Er reeds een regionale opgave is om voor eind 2023 circa 2107 permanente opvangplekken 

te realiseren. 
 Er vanuit het Rijk via de Spreidingswet een taakstelling wordt verwacht voor gemeentes om 

asielzoekers op te vangen als zij dit niet via de opgave weten te realiseren. 
 De gemeente Velsen bij de taakstelling voor opvang van vluchtelingen en statushouders al 

samenwerkt met de gemeentes in de regio. 

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 Een deel van de mensen die nu worden opgevangen op het schip MS Silja Europa via school,

stage en/of opleiding nu een mate van binding hebben met Velsen;  
 Dat wanneer de nieuw te creëren opvangplekken niet meetellen voor de toekomstige 

taakstelling de gemeente andere locaties in Velsen moet inzetten om alsnog te voldoen en 
dus 2 keer zoveel mensen zou opvangen als andere gemeentes

 Dat wanneer de huidige groep asielzoekers met een mate van binding met Velsen status 
krijgen en mogen blijven in Nederland dit niet in Velsen of omgeving hoeft te zijn en er dus 
andere asielzoekers op de nieuwe locatie kunnen komen zonder een mate van binding met 
Velsen.

We vinden dat:
 Wij zijn van mening dat Velsen niet een extra zware opgave moet krijgen en alle gerealiseerde

opvangplekken op land en water dus volledig mee moeten tellen.
 Wanneer de ene gemeente naar verhouding meer asielzoekers opvangt dan andere 

gemeentes in onze regio, de andere gemeentes meer statushouders moeten opvangen en 
vice versa.

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

Het voorstel als volgt aan te passen door beslispunt 2 te wijzigen naar:

2. De volgende wensen en bedenkingen te hebben over de voorgenomen besluiten:
- Dat wanneer de spreidingswet ingaat de opvangplekken die voortkomen uit het in 

beslispunt 1 beschreven onderzoek volledig meetellen voor die taakstelling, zowel 
binnen opgaven als taakstellingen. 

- Dat wanneer de spreidingswet ingaat in regionaal verband de huidige taakstelling 
voor statushouders hierbij betrokken moet worden en gemeentes die meer 
asielzoekers opvangen minder statushouders hoeven op te vangen en vice versa.

De volgende raadsleden dienen een aanpassing op het voorstel in:

Naam raadslid   naam partij
Cas Schollink VVD Velsen
Sander Scholts Forza! IJmond
Leo Kwant LGV
Cees Sintenie CDA Velsen

* Artikel 43 Reglement van Orde


