
AMENDEMENT 6 van 2023
Gesloten sluizen in afwachting van spreidingswet

Dit amendement hoort bij het voorstel ‘Uitkomst raadpleging inwoners Velsen-Noord over opvangschip
en voortgang onderzoek naar andere locaties voor vluchtelingenopvang’ van 10-03-2023.

We stellen vast dat:
 Op basis van de raadpleging in Velsen-Noord het college voornemens is de duur van het 

opvangschip in Velsen-Noord niet te verlengen na 16 april 2023.
 De gemeente Velsen een ontzettende dienst heeft verleend aan het COA door 1000 

statushouders uit Ter Apel te ontlasten en in Velsen-Noord heeft opgevangen.
 Het college nu adviseert nabij de sluizen van IJmuiden opvang te bieden aan statushouders 

die een zogeheten lokale binding hebben gekregen. 
 Recent de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ -ook wel 

bekend als de ‘Spreidingswet’- is aangekondigd;
 Er vanuit het Rijk via de Spreidingswet een taakstelling wordt verwacht voor gemeentes om 

asielzoekers op te vangen, wanneer zij dit niet via de opgave weten te realiseren. 
 Er nog geen duidelijkheid is over de precieze taakstelling, welke opvang onder deze wet gaat 

vallenen hoe we deze moeten gaan invullen;
 Er nog geen concrete datum bekend is voor de invoering van deze wet;
 Vooruitlopen op deze wet implicaties kan hebben die uiteindelijk kunnen leiden tot 

weggegooide inzet. 

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 Het vertrouwen in de politiek op een dieptepunt is;
 Het moeilijk is een belofte doen over de opvang met een nog toe te passen spreidingswet;
 De beoogde ligplaatsen van de boten in de buurt zijn van een school, woonwijken, 

coffeeshop, en een bejaardentehuis;
 De staatssecretaris en het COA zich niet heeft ingezet eerdere beloftes omtrent vertrek waar 

te maken;
 De staatssecretaris zich niet heeft ingezet om een alternatieve locatie te vinden voor de 

huidige bewoners;
 De onzekerheid en onduidelijkheid omtrent de invoeringsplannen van de Spreidingswet het 

onverstandig maken om hier al op in te zetten.

We vinden dat:
 het college geen nieuwe acties moet ondernemen voor het plaatsen van asielzoekers tot de 

Spreidingswet van kracht is;
 Het na de verbroken belofte van 1 maart jl. noodzakelijk is de Velsenaren een heldere en 

haalbare belofte te doen over de omvang en duur van de plaatsing van de nieuwe schepen;

We stellen de raad voor om beslispunt 2 te schrappen en beslispunt 3 (wordt beslispunt 2) als volgt 
aan te passen:

2. Niet tot een nader onderzoek dan wel het realiseren van alternatieve locaties over te gaan totdat de 
Spreidingswet van kracht is.

De volgende raadsleden dienen een aanpassing op het voorstel in:

Naam raadslid   naam partij
Tommy Panis      Forum voor Democratie


