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Betreft: Tweede evaluatie Asielschip haven Ridderkerk

Geachte raadsleden ,

Op 16 september 2022 hebben wij u een raadsinformatiebrief gestuurd over het besluit van het college
om de termijn voor de opvang van asielzoekers op het passagiersschip in de haven van Ridderkerk te
verlengen voor een periode van drie maanden. Deze periode is bijna voorbij en de landelijke behoefte
aan noodopvang van asielzoekers is nog steeds onverminderd hoog

Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een transitieplan voor de crisisnoodopvang (CNO). Onderdeel
daarvan is dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de verantwoordelijkheid overneemt voor
de CNO’s die na 1 april beschikbaar blijven en geschikt zijn om als noodopvang in te zetten. Deze
overname is uiterlijk op 1 april 2023 afgerond. Het streven is dat de Veiligheidsregio’s tot 1 juli 2023
ondersteuning blijven bieden aan het COA. De uitvoerende organisatie zoals die staat, blijft voor nu
onveranderd. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de opvang en de Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond (VRR) ondersteunt in de uitvoering

We hebben een tweede evaluatie uitgevoerd van de crisis noodopvang van asielzoekers op het schip in
de haven van Ridderkerk. Hieruit blijkt dat de opvang van asielzoekers op het asielschip naar
tevredenheid verloopt. Om die redenen en het feit dat ook na 1 april noodopvang voor asielzoekers nodig
blijft, wordt de termijn voor de opvang van asielzoekers op het schip de Calypso verlengd voor een
periode van zes maanden

Een samenvatting van de evaluatie leest u in deze brief

Algemeen
Aan boord van het schip zit een vaste groep asielzoekers. De situatie en de sfeer aan boord van het
schip zijn goed. De bewoners zijn tevreden met de opvang van de gemeente Ridderkerk, Ze maken
gebruik van de buitenruimte en houden deze ook schoon. De bewoners hebben hier nog steeds een
rustige woonplek

Veiligheid
In de afgelopen drie maanden heeft er één incident plaatsgevonden. Daar is door de leiding, in
samenwerking met de gemeente, op het schip goed op ingezet. Verder hebben zich geen meldingen
meer voorgedaan. De politie, de gemeente en de VRR weten elkaar snel te vinden; zo organiseren we
een goede informatiepositie. De politie is regelmatig aanwezig op de locatie en monitort de omgeving
Ook de boa’s nemen de locatie extra mee in hun surveillance.



Dagbesteding
Zorgwerk is verantwoordelijk voor de sociale begeleiding en coördineert de dagbesteding. Dit doen zij in
samenwerking met Facet Ridderkerk en andere vrijwilligersorganisaties. De ervaringen met betrekking tot
het asielschip van de betrokkenen zijn positief. Bij de vorige evaluatie is aangegeven dat het belangrijk is
dat er voldoende activiteiten georganiseerd blijven worden. Hieraan is invulling gegeven. De activiteiten
concentreren zich op taal, bewegen, kennismaken met de Nederlandse maatschappij en sociale
verbinding. De opgerichte werkgroep Activiteiten Calypso zorgt voor de verbinding tussen de organisatie
op het schip en het Ridderkerkse maatschappelijke veld

Gezondheidszorg
Er is dagelijks verpleegkundige zorg aanwezig aan boord. De verpleegkundige geeft de eerste zorg. Voor
zorg waar een arts voor nodig is (zoals spoedeisende zaken en medicatie) kan er, afhankelijk van de
situatie, geëscaleerd worden naar de eerste hulp post in Rotterdam, de regionale huisartsenzorg en de
huisartsenzorg in Ridderkerk (Doktershuis nr. 3). Deze werkwijze verloopt naar tevredenheid

Beheerscommissie
De beheerscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de VRFI, de politie, de
omliggende bedrijven en het wijkoverleg Drievliet/ 't Zand. Alle betrokkenen hebben aangegeven geen
negatieve signalen te ontvangen. Ze zijn tevreden over hoe het gaat

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnfo! í’é'erd

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Rid/erkerk,

de secretaris le burgemeester,
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dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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