
A M E N D E M E N T* 
Onderzoek naar alternatieve opvanglocaties

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

We stellen vast dat:
 Het COA nog niet weet waar de ongeveer 1000 vluchtelingen op opvangschip de Silja Europa 

na 1 maart naartoe kunnen.
 Het college voor in totaal 220 vluchtelingen met een regionale binding (schoolgaande 

kinderen, jongeren die stage lopen, en hun ouders) een alternatieve opvanglocatie wil 
onderzoeken, zoals in de vorm van een riviercruiseschip.

 Het college aangeeft dat dit onderzoek mogelijk niet voor 1 maart is afgerond.

We nemen mee dat:
 Wanneer (het onderzoek naar) een alternatieve opvanglocatie pas na 1 maart en het vertrek 

van de Silja Europa gereed is, dit voor de kinderen en jongeren een extra verplaatsing 
betekent.

 Het COA voor de overige vluchtelingen tot 1 maart erg weinig tijd heeft om herhuisvesting te 
regelen.

We vinden dat:
 Het onderzoek naar een alternatieve opvanglocatie zorgvuldig moet plaatsvinden en de duur 

ervan niet nadelig mag uitvallen voor de vluchtelingen.

We stellen de raad voor om het voorstel als volgt aan te passen:

2. De volgende wensen en bedenkingen te uiten over deze voorgenomen besluiten:
 Vanwege het in het raadsvoorstel genoemde risico dat het realiseren van een alternatieve 

opvanglocatie niet (tijdig) haalbaar is, meer tijd te nemen betrokken organisaties meer tijd 
gunnen voor het onderzoek naar mogelijke alternatieven.

 Het college te verzoeken om hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 maart, verslag te 
doen, zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen over het antwoord naar de 
staatssecretaris.

 Om te voorkomen dat vluchtelingen met een regionale binding vóór het afronden van het 
onderzoek moeten vertrekken, en om het COA langer de kans te geven om de overige 
vluchtelingen te herhuisvesten, het verblijf van de Silja Europa te verlengen totdat dit besluit 
genomen is.

De volgende raadsleden dienen een aanpassing op het voorstel in:

Naam raadslid   Naam partij
Iskandar Sitompul GroenLinks
Frank Cornet ChristenUnie

* Artikel 43 Reglement van Orde


