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Motie Aan onze plicht voldaan, 
afspraak is immers afspraak; 
Datum raadsvergadering: 3 februari 2022 

Onderwerp: Opvang asielzoekers in Vlaardingen 

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op 3 februari 2022, 
behandelend het onderwerp opvang asielzoekers in Vlaardingen, 

Constaterende dat: 

• COA en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdelijke 
crisisnoodopvang hebben gevraagd aan gemeentes, zodat vluchtelingen daaruit kunnen 
doorstromen naar reguliere locaties; 

• Tijdens de raadsvergadering van 14 oktober 2021 een motie 'Heldere Eisen' van 
VV2000/Leefbaar Vlaardingen en de  WD  werd ingediend en aangenomen met 30 tegen 3 
stemmen waarvan het dictum luidt; "De opvang te bieden tot uiterlijk acht weken na de 
ingebruikname van de boot en daarna te stoppen met deze opvang, zoals voorgesteld door 
het COA zelf. Afspraak is immers afspraak"; 

• Burgemeester Wijbenga - van Nieuwenhuizen in december 2021 de raad per mail 
informeerde dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), dhr. 
Aboutaleb, Vlaardingen een aanwijzing had gegeven waardoor de 8 weken werden verlengd 
tot mei 2022; 

Overwegende dat: 

• Gemeente Vlaardingen in oktober 2021 onder strikte voorwaarde heeft besloten om het 
kabinet tijdelijk de helpende hand te bieden in de opvang van de stroom 
vluchtelingen/migranten; 

• Er nog veel gemeenten helemaal niets hebben gedaan om de helpende hand te bieden voor 
de opvang van de vluchtelingen/migranten; 

• Vlaardingen snel en adequaat aan zijn plicht heeft voldaan; 
• Inmiddels is vast komen te staan dat er geen enkele juridische grond voor de aanwijzing van 

de voormalig staatssecretaris Broeders-Knol is en daarmee ook niet voor de aanwijzing van 
voorzitter van de VRR; 

• Hierdoor een situatie is ontstaan die gelijk is aan die van NA de aangenomen motie van 14 
oktober 2021; 

• Door die ontstane situatie het nodig is dat de raad een uitspraak doet over de termijn dat de 
"asielboot" mag blijven liggen; 

• De asielboot uit Ridderkerk verhuist naar Krimpen aan den IJssel, waardoor nu ook Krimpen 
aan den IJssel verantwoordelijkheid neemt en dit dus ook mogelijk moet zijn voor de asielboot 
uit Vlaardingen. (graag invoegen link artikel); 



Verzoekt het college: 

• Binnen 7 dagen het gedoogbesluit in te trekken en de asielboot uiterlijk 17 februari uit 
Vlaardingen te laten vertrekken; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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