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De voorzitter leidt het onderwerp kort in. Het doel van deze sessie is om een mening
te vormen en input mee te geven inzake bestuurlijk draagvlak met betrekking tot de
tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het betreft vluchtelingen uit de tweede categorie
(meer permanente opvang voor vergunninghouders die nog niet aan gemeenten zijn
toegewezen). Deze opvang betreft dus alleen personen mét een verblijfsvergunning.
Er zijn geen insprekers. De heer Moesker voert, als plaatsvervangend directeur, het
woord namens Vluchtelingenwerk Noord-West Nederland.
Het College stelt 4 vormen van huisvesting voor:
1. Containerwoningen
2. Bewoonbare schepen
3. Bestaande leegstaande gebouwen
4. Bestaande sociale huurwoningen
Portefeuillehouder de heer Verkaik geeft in het kort het volgende aan. Het COA heeft
aangegeven dat Velsen niet geschikt is voor tijdelijke noodopvang voor nietvergunninghouders (categorie 1). Voor Velsen gaat het op dit moment om 41
personen die in categorie 2 vallen. De wethouder waarschuwt echter dat dit aantal
niet hard is vanwege de nog steeds toenemende onzekerheid. Het College zoekt
naar semi permanente woningen. De eerste 3 woonvormen hebben de voorkeur. Het
College wil geen ontwrichting op de lokale woningmarkt, maar is instroming in
bestaande sociale huurwoningen noodzakelijk dan wil men dit doen via de weg van
de geleidelijkheid. De wethouder hoort graag van de Raad of de gemeente Velsen
haar verantwoordelijkheid moet nemen en of men zich in de voorgestelde
zoekrichtingen kan herkennen.
Uit de beraadslagingen komt naar voren dat men overwegend vindt dat de gemeente
Velsen haar verantwoordelijkheid moet en kan nemen. Het aantal personen van 41 is
te overzien; de raad is wel nieuwsgierig naar de samenstelling van deze 41 personen

in relatie tot de locaties. Men spreekt zich uit voor kleinschalige huisvesting. De
leefbaarheidsmonitor wordt hierbij aangehaald. Een goede communicatie en het op
tijd betrekken van burgers bij dit proces is essentieel. Zorgen worden geuit over
veiligheid voor zowel inwoners als statushouders. De Raad is benieuwd hoe het
College de gezondheidszorg, het welzijn, onderwijs en werk gaat vormgeven. Kort
samengevat: hoe kan het College ervoor zorgen dat deze vluchtelingen zo snel
kunnen integreren. De Raad vraagt of de kosten worden betaald uit bestaande
middelen of dat er andere middelen moeten worden vrijgemaakt. Dit ook in relatie tot
het gemeentelijk zelfzorgarrangement. De Raad kan zich overwegend herkennen in
de voorgestelde zoekrichtingen. Wel wil de Raad actief geïnformeerd blijven met
betrekking tot dit onderwerp.
Wethouder Verkaik geeft aan dat veel vragen nog niet beantwoord kunnen worden
omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. Op aantallen is op dit moment niet te sturen.
Ook over de gezinssamenstelling is niets duidelijk. Hiervoor gelden overigens weer
andere rekenregels. De gemeente Velsen wil proactief reageren op de verwachting
dat de taakstelling voor de gemeente uiteindelijk groter zal worden. Met betrekking
tot de locaties wordt er gekeken naar de randvoorwaarden en het kostenverhaal.
Eventuele locaties zijn nog niet in beeld.
Burgemeester Koopmanschap geeft aan dat veiligheid een vraagstuk is waar zij
continu mee bezig is. Wel vraagt het veiligheidsvraagstuk extra aandacht.
De burgemeester wil zo helder mogelijk communiceren, maar alle huidige
onduidelijkheden maakt dit wel lastig. De intentie is er in ieder geval. Zaken als zorg,
onderwijs, integratie zullen worden opgepakt, ook in regionaal verband.
De heer Moesker legt kort uit wat de taak is van Vluchtelingenwerk.
Vluchtelingenwerk geeft begeleiding van aankomst tot aan toekomst in relatie tot
maatschappelijke begeleiding en zelfredzaamheid. Dit gebeurt met hulp van
vrijwilligers en ketenpartners.
Uit de beraadslagingen komen nog veel aandachtspunten, zorgen en vragen naar
voren. Niet op alles kan een antwoord worden gegeven vanwege de vele
onzekerheden. Er kan worden geconcludeerd dat de Raad ten aanzien van het
onderwerp tijdelijke opvang van vluchtelingen draagvlak heeft getoond en dat
wethouder Verkaik op de ingeslagen weg door kan gaan.
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