
M O T I E 1 van 2023*
Leren van ervaringen met het asielschip

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

We stellen vast dat:
 Het college voornemens is de noodopvang voor asielzoekers op de Silja Europa volgens de 

afspraken op 1 maart te beëindigen.
 De opvang op het schip goed is verlopen, zonder incidenten of andere narigheid

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 Het voor de toekomst niet is uitgesloten dat er weer een beroep zal worden gedaan op 

gemeenten voor (grootschalige) (nood)opvang van asielzoekers
 Het college op dit moment voornemens is te onderzoeken of gezinnen met schoolgaande 

kinderen en andere asielzoekers die inmiddels een lokale binding hebben opgebouwd hier nu 
opgevangen kunnen blijven worden

 Wij als gemeente nu hebben ervaren dat het goed mogelijk is (grootschalige) (nood)opvang 
op een succesvolle manier te laten verlopen

 Het belangrijk is om ook te horen hoe onze inwoners dat hebben ervaren nu het schip vertrekt
 Uit die ervaringen waardevolle lessen te leren zijn
 Deze lessen niet alleen voor Velsen van waarde zijn voor de toekomst, maar mogelijk ook 

andere gemeenten
 Het willen leren van deze lessen ons als gemeente en samenleving ook helpt voor eventueel 

toekomstig draagvlak

We vinden dat:
 De positieve en negatieve ervaringen opgehaald moeten worden van onze inwoners met de 

noodopvang, in het bijzonder die van Velsen-Noord.
 De positieve en negatieve ervaringen met de noodopvang opgehaald moeten worden bij 

medewerkers en vrijwilligers van alle betrokken diensten tot en met de locatie manager.

We vragen het college om / We geven het college opdracht om:

 Samen met een representatief deel van inwoners ervaringen met de opvang zoals deze heeft 
plaatsgevonden op de Silja Europa te delen en te evalueren

 Op te halen wat voor inwoners uiteindelijk de positieve en negatieve aspecten aan de opvang 
waren

 Op te halen wat voor de betrokken medewerkers en vrijwilligers van het asielschip de 
positieve en negatieve aspecten waren

 In kaart te brengen welke factoren belangrijk waren voor de wijze waarop de opvang is 
verlopen

 Deze evaluatie voor het zomerreces te delen met de raad en, indien er inderdaad waardevolle
lessen te trekken zijn die ook elders relevant kunnen zijn, andere Nederlandse gemeenten 

De volgende raadsleden dienen dit voorstel in: 

Naam raadslid   Naam partij

Bas de Ruig  D66Velsen
Cees Sintenie CDA
Frank Cornet ChristenUnie
Iskandar Sitompul GroenLinks
Onika Pinkus PvdA

*Artikel 44 Reglement van Orde 


