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Motie 
Datum raadsvergadering: 14 oktober 2021 

Onderwerp: Heldere eisen opvang vluchtelingen 

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op 14 
oktober 2021, 

Constaterende dat: 

• Het college dinsdag 12 oktober 2021 heeft besloten het verzoek van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid in te willigen en hiermee heeft besloten onderdak te bieden aan 
vluchtelingen; 

• We harde eisen en voorwaarden willen stellen waaronder wij deze vorm van 
onderdak bieden aan vluchtelingen. 

Overwegende dat: 

• De opvang van vluchtelingen geen geld mag kosten voor de gemeente Vlaardingen 
en de Vlaardingers; 

• Er in de buurt van de gekozen locatie appartementen en woonhuizen staan; 
• Zo min mogelijk mensen in Vlaardingen overlast horen te ondervinden van het 

collegebesluit en de leefbaarheid en veiligheid in Vlaardingen in diverse wijken onder 
druk staat; 

• Het opvangen van asielzoekers op een boot geen definitieve oplossing kan zijn, 
mede gelet op de humanitaire situatie, behoeften en noden van vluchtelingen; 

• Vlaardingen jaarlijks de taakstelling voor het opnemen van statushouders vervult, als 
partner van het Rijk. 

Verzoekt het college: 

• Te eisen dat alle kosten voor de opvang vergoed worden door beide ministeries en 
het COA; 

• Alles eraan te doen overlast te voorkomen, door het inzetten van de juiste middelen; 
• Overlast te voorkomen en op te treden als er overlast ontstaat; 
• Goed en duidelijk te communiceren naar de omwonenden van de gekozen locatie; 
• Oog te hebben voor voldoende menswaardige omstandigheden en voorzieningen op 

de boot, mede gelet op het oogpunt van veiligheid; 
• 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. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

NAAM EN FRACTIE, 

Indiener(s): Ruben van de Zande, Rianne Molenaar. 
Fractie(s): VVD, Leefbaar Vlaardingen1W2000. 
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