
A M E N D E M E N T 4 van 2023* 
“Plan C”

Dit amendement hoort bij het voorstel ‘Uitkomst raadpleging inwoners Velsen-Noord over opvangschip
en voortgang onderzoek naar andere locaties voor vluchtelingenopvang’ van 10 maart 2023.

We stellen vast dat:
 Het college na de raadsvergadering van 27 juni 2022 heeft besloten dat de tijdelijke 

noodopvanglocatie in Velsen Noord werd georganiseerd;
 Er een belofte is gedaan dat de Silja op 1 maart 2023 zou vertrekken en dat de raad heeft 

besloten om de duur te verlengen om een inwonersraadpleging te houden;
 De inwoners vervolgens is toegezegd dat de Silja uiterlijk op 16 april 2023 vertrekt;
 Er door de raad is toegezegd dat er onderzoek gedaan mocht worden naar alternatieve 

locaties voor 200 tot 250 personen met binding;
 Er technisch gezien geen betere alternatieven zijn dan de huidige locatie aan de VOB kade;
 De gemeente de uitslag van de inwonersraadpleging respecteert en daarnaar handelt;
 Het COA er niet in is geslaagd om binnen 6 maanden+6 weken een oplossing te vinden.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 We houden rekening met het feit dat het COA sinds 27 juni 2022 op de hoogte is dat er na 1 

maart 2023 geen alternatieve locatie binnen de gemeente Velsen beschikbaar is;
 De capaciteit van de ambtelijke organisatie is verschoven van regulier werk naar ad-hoc 

asielbeleid, wat een zware wissel trekt op persoon en beleid;
 het voldoen aan de vraag van het rijk om een half jaar crisis noodopvang te bieden;
 Het polariserende effect van de asielproblematiek en de uitwerking daarvan op de inwoners 

en de gemeente Velsen;
 De doorstroming te hoog is om binding te krijgen met de regio;
 Er voor de inwoners van IJmuiden en Velsen Noord geen inwonerspeiling meer wordt gedaan 

om draagvlak te vinden voor alternatieve locaties

Het voorstel als volgt aan te passen:

Punt 2 in het raadsbesluit te wijzigen in:

Het onderzoek naar de locatie “Zijkanaal C” te intensiveren en de overige locaties uit te sluiten als 
alternatieve locaties voor de asielzoekers van de Silja Europa.

Punt 3 komt hierbij te vervallen.

De volgende raadsleden dienen een aanpassing op het voorstel in:

Naam raadslid   naam partij
Joost Bleekman Velsen Lokaal
Leo Kwant LGV Velsen
Sander Scholts Forza! IJmond

* Artikel 43 Reglement van Orde


