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Betreft: evaluatie Asielschip haven Ridderkerk

Geachte raadsleden,

Op 12 juli 2022 hebben wij u een raadsinformatiebrief gestuurd over het besluit van het college om de
haven van Ridderkerk aan te wijzen als locatie voor een passagiersschip waar asielzoekers opgevangen
worden. Daarbij hebben wij aangegeven dat het schip vooralsnog voor drie maanden in de haven zou
komen te liggen. De periode van drie maanden is bijna verstreken en de landelijke behoefte aan
noodopvang van asielzoekers is nog steeds onverminderd hoog

Het Rijk heeft met de VNG, het Veiligheidsberaad en het Interprovinciaal Overleg bestuurlijke afspraken
gemaakt over de doorstroom migratie (zie bijlage). Een van die afspraken is dat de Veiligheidsregio’s
bereid zijn de crisis noodopvang na 1 oktober 2022 open te houden. Wij verbinden ons aan deze
landelijke afspraken. Daarnaast hebben wij een evaluatie uitgevoerd van de crisis noodopvang van
asielzoekers op het schip in de haven van Ridderkerk. De evaluatie geeft geen aanleiding om tot sluiting
van deze opvanglocatie over te gaan. Daarmee kunnen we voldoen aan wat landelijk is afgesproken

Een samenvatting van de evaluatie leest u in deze brief

Algemeen
Aan boord van het schip zit een vaste groep van 88 asielzoekers. De samenstelling van de groep is in de
afgelopen periode nauwelijks gewijzigd. De sfeer aan boord van het schip is goed. Inmiddels hebben de
bewoners hier een rustige woonplek

Veiligheid
In het begin zijn er wat meldingen ontvangen vanuit de omgeving die gerelateerd konden worden aan het
asielschip. Daar is door de leiding op het schip goed op ingezet, met als gevolg dat er daarna geen
meldingen meer zijn ontvangen. Wanneer er iets aan de hand is, weten politie, gemeente en de
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) elkaar snel te vinden.

Dagbesteding
Zorgwerk is er voor de sociale begeleiding en coördineert de dagbesteding in samenwerking met Facet
Ridderkerk en vrijwilligers. De ervaringen van de betrokkenen zijn positief.



Gezondheidszorg
Er is dagelijks verpleegkundige zorg aan boord. De verpleegkundige zorgt voor de eerstelijnszorg. Voor
de reguliere huisartsenzorg wordt gebruik gemaakt van de regionale huisartsenzorg. Deze werkwijze
verloopt naar tevredenheid,

Beheerscommissie

De beheerscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, VRR, politie, de omliggende
bedrijven en het wijkoverleg Drievliet/ ’t Zand. Zoals reeds aangegeven werden er in het begin vanuit de
omgeving meldingen ontvangen, die gerelateerd konden worden aan het asielschip. Hier is altijd
adequaat en tot tevredenheid van de beheerscommissie op gereageerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te heb)en geïnfg=

l RidIerkerk

6e burgemeester

mw. A. Attema

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders va

de secretaris

dMFw.J Klaucke

Bijlage:
Bestuurlijke afspraken over de doorstroom migratie tussen de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk


