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Geachte raadsleden,

De landelijke behoefte aan noodopvang van asielzoekers blijft onverminderd hoog. De situatie van
overvolle asielzoekerscentra zoals in Ter Apel, is schrijnend en mensonterend

Ridderkerk heeft daarom van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het verzoek ontvangen
om opnieuw te helpen bij het tijdelijk opvangen van asielzoekers. Wij willen u als raad graag meenemen
in het verdere proces. Op basis van eerdere ervaringen hebben we besloten om de haven van
Ridderkerk wederom aan te wijzen als locatie voor een passagiersschip waarop het COA maximaal 100
asielzoekers opvang kan bieden.

Het schip Calypso heeft een ligplaats aan de passantensteiger voor de binnenvaart in de haven van
Ridderkerk, waar het containertransferium van Groenenboom, de zand- en grindhandel van De Jong en
de jachthaven zijn gevestigd. In december 2021 en januari 2022 heeft er een vergelijkbaar schip – De
Holland - in de haven gelegen.

Het schip is in de haven aangelegd op 5 juli. De asielzoekers zijn gearriveerd op zaterdag 9 juli. De komst
van het schip en de asielzoekers is voorbereid in samenspraak met het COA, de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond en andere relevante partijen. Het schip komt vooralsnog voor drie maanden in de
haven te liggen. De mensen die verblijven op het schip zijn kansrijke vluchtelingen uit niet-veilige landen.

Belanghebbenden in de directe omgeving van de haven en de wijkoverleggen Drievliet/Het Zand,
Slikkerveer en Centrum zijn geïnformeerd over ons besluit. Wij vinden rechtstreekse contacten met
belanghebbenden over dit onderwerp belangrijk. Daarom is wederom een beheercommissie ingesteld
waarin onder anderen de belanghebbenden uit de directe omgeving en de politie zitting hebben.



Het speciale mailadres vlUChtelirIqenopvanq@ridderkerk.nl is ook de komende periode actief, Daar
kunnen inwoners hun vragen aan de gemeente kwijt, of kunnen ze hulp en ondersteuning aanbieden

Uiteraard houden wij u op de hoogte van het vervolg.

Hoogachtend ,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

n.w.J Klaucke Mw. A. Auema k/n '


