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Geachte leden van de gemeenteraad Bloemendaal,

Op 27 november 2019 heeft u het raadsvoorstel voor de spoedhuisvesting van de statushouders en 
andere woningzoekenden in Bloemendaal met kenmerk 2019007884 in de commissie Samenleving 
besproken.
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Samenleving zijn vervolgens de volgende 
vragen gesteld en toezeggingen gedaan:

1. Wanneer is de raad op de hoogte gesteld van de wijze waarop de taakstelling is berekend? 
Waaronder de afspraken dat gezinshoofden wel meetelden, maar de nareizende 
gezinsleden niet wanneer het gezin in een andere gemeente werd gehuisvest. TCS 129

2. Hoe zit het met permanente danwel tijdelijke huisvesting voor statushouders en ontstaat niet 
dezelfde situatie als we nu tijdelijke huisvesting creëren voor deze doelgroep. Kan de 
provincie instemmen met de werkwijze die in het raadsvoorstel wordt voorgesteld. TCS 130

3. De raad ontvangt graag het verslag van het bestuurlijk overleg met de provincie van 
5 december 2019. TCS 131

Hieronder worden deze vragen beantwoord:

Ad 1. Informatie aan de raad over de taakstelling statushouders
Informatie naar de raad over de taakstelling
De raad is in de communicatie over Dennenheuvel op de hoogte gebracht van de voortgang van het 
project. Allereerst met het plan van aanpak dat in 2016 aan uw raad is gezonden bij de brief aan de 
raad van 17 december 2015 2015173698 (bijlage 2). Daarin werd aangegeven dat met tijdelijke 
huisvesting voor de komende drie jaar 130 statushouders zouden worden gehuisvest.

Vervolgens is uw raad geïnformeerd bij brief van 8 mei 2017 2017009261 (bijlage 3). Dit betrof een 
vervolgplan. De instroom van vluchtelingen voor de wachtkamerlocaties was in Nederland tot
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stilstand gekomen en om leegstand te voorkomen is de tijdelijke huisvesting van Dennenheuvel voor 
andere doelgroepen dan statushouders opengesteld. In de bijlage bij deze brief is de stand van 
zaken van de taakstelling benoemd en hebben wij u als volgt daarover geïnformeerd “Dit getal \van 
de taakstellinal corrigeren we nog in 2017 met de huisvesting van statushouders na 
gezinshereniging in regiogemeenten.” Dit betreft de bijstelling (ophoging) van de taakstelling na 
gezinshereniging. Meer expliciet is het niet aan de raad gecommuniceerd omdat deze afspraken op 
ambtelijk niveau per gemeente werden gemaakt. Dat de gezinshoofden meetelden terwijl ze niet in 
Bloemendaal gehuisvest werden, is positief voor de taakstelling en verminderde de druk op de 
Bloemendaalse sociale woningen.

Bij brief aan de raad 2017022702 van 18 januari 2018 was bijlage 2017023051 bijgevoegd:
(bijlage 4) “Evaluatie en stappenplan halverwege de looptijd Tijdelijke huisvesting op Landgoed 
Dennenheuvel”. In deze evaluatie werd ook de taakstelling aangegeven en was te zien dat het saldo 
van de taakstelling en de prognose was bijgesteld.

Informatie naar de raad over de sociale woningbouw
Bloemendaal heeft weinig sociale woningbouw beschikbaar. Al bij de eerste plannen, maar ook 
daarna, is aangegeven dat ook gezocht moest gaan worden naar vervolghuisvesting voor de 
statushouders in Bloemendaal. Wanneer dit niet zou gebeuren, konden we niet voldoen aan de 
taakstelling. Zo is bijvoorbeeld in de evaluatie en het stappenplan die bij de brief aan de raad van 12 
januari 2018 2017022702 aan u is gezonden het volgende opgenomen onder het Stappenplan tot 1 
april 2019: “aanbod creëren in uitvoeringsprogramma wonen: regulier, tijdelijk en woningdelen”.

Bloemendaal heeft echter niet eerder de extra woningen in de sociale woningbouw weten te creëren. 
Het college heeft wel gezocht naar locaties om sociale woningen te realiseren. In de brief aan de 
raad van 19 oktober 2016 2016039338 (bijlage 5) is een lijst verstuurd met locaties in Bloemendaal 
waar sociale woningen gebouwd zouden kunnen worden. Helaas kent deze lijst met mogelijke 
locaties een moeizaam vervolg en heeft tot op heden nog niet geresulteerd in sociale woningbouw.

Achtergrond Dennenheuvel en de taakstelling
Gemeenten krijgen vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd voor het permanent 
huisvesten van statushouders. In Bloemendaal worden sociale woningen toegewezen aan 
statushouders. De woningbouwcoöperaties stellen hiervoor woningen beschikbaar.

In 2015 kwamen er grote groepen vluchtelingen naar Nederland en de asielzoekerscentra (AZC's) 
zaten overvol. Met Dennenheuvel bood gemeente Bloemendaal een tijdelijke opvang voor 
statushouders voor de duur van maximaal 3 jaar. Bloemendaal nam daarmee haar humanitaire en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dennenheuvel heeft gedurende drie jaar van april 2016 tot en met april 2019 gefunctioneerd als 
“wachtkamerlocatie". Hiermee werden AZC’s ontlast en kregen deze meer ruimte voor de opvang 
van vluchtelingen. De statushouders ‘wachtten’ in Dennenheuvel op een permanente woning. De 
bewoners van Dennenheuvel woonden tijdelijk in Bloemendaal en werden ook meegeteld bij de 
taakstelling van Bloemendaal. Zo is het positieve saldo van de taakstelling ontstaan. Totaal telden in 
de periode van 2016 t/m 2019 (tot 1 oktober 2019) 85 statushouders mee voor de taakstelling in 
Bloemendaal. Door een tekort aan beschikbare sociale woningen in Bloemendaal zijn de meeste 
statushouders rondom de sluiting van Dennenheuvel op 1 april 2019, verhuisd naar gemeenten in de 
regio. Hierdoor is de taakstelling van positief over gegaan naar negatief. Bloemendaal kent nu een 
achterstand van 60 statushouders. Dit werd urgent in oktober van dit jaar en dat was de aanleiding 
om dit te melden in uw raad van oktober dit jaar.

Dennenheuvel is nooit een oplossing geweest voor permanente huisvesting. Voor de gezinnen 
werden permanente woningen in de gehele regio gezocht. Bloemendaal heeft een zeer beperkt
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aantal sociale woningen beschikbaar dus verhuisde het merendeel van deze gezinnen naar 
gemeenten zoals Haarlemmermeer, Velsen en Haarlem. Met het grootste deel van de gemeenten 
hadden we de afspraak dat het gezinshoofd uit Dennenheuvel meetelde voor de taakstelling in 
Bloemendaal, de nagereisde gezinsleden telden mee voor de taakstelling van de gemeente die de 
permanente woning voor het gezin beschikbaar stelde. Enkele gemeenten hebben ook 
statushouders gehuisvest zonder dat de taakstelling van de gezinsleden naar de andere gemeente 
ging. Op die manier hebben we samengewerkt met andere gemeenten in de regio en een bijdrage 
geleverd aan het opvangen van statushouders. Bloemendaal heeft de gezinshoofden niet 
gehuisvest, maar ze zijn wel meegeteld met de Bloemendaalse taakstelling. Zie bijlage 1 voor het 
overzicht van de taakstelling en de gemeenten waarnaar de statushouders zijn uitgestroomd.

Ad 2. Hoe zit het met tiideliike en permanente huisvesting en krijgen we niet hetzelfde probleem als
we nu ook tiideliike huisvesting gaan creëren?

De urgentie om permanente sociale woningen bij te bouwen blijft aanwezig. Het creëren van tijdelijke 
huisvesting geeft ons tijd én biedt een snel te realiseren oplossing voor het huisvesten van 
statushouders en andere doelgroepen.

Dennenheuvel was een wachtkamerlocatie en dit is een ander concept dan het voorstel voor tijdelijke 
of flexibele huisvesting zoals dat nu in het raadsvoorstel voorligt. Het idee is dat de tijdelijke, flexibele 
huisvesting voor een langere periode is. Bij voorkeur voor minimaal 10 jaar. In deze tijd kunnen 
statushouders zich inschrijven als regulier woningzoekende. Binnen 10 jaar kan iedereen die tijdelijk 
gehuisvest is een definitieve woning betrekken met de voorwaarde dat er sociale woningen 
bijgebouwd worden. De tijdelijke woningen zijn semi-permanent en geen wachtkamerlocatie. 
Statushouders die in deze woningen worden gehuisvest tellen daarom hoe dan ook mee voor de 
taakstelling. Ook als ze op deze reguliere wijze verhuizen naar een andere gemeente.

Ook dan is de zorg voor voldoende woningen in Bloemendaal voor de sociale woningbouw nog 
steeds van groot belang. De gemeente heeft voor de duur van de tijdelijke huisvesting de tijd om 
nieuwe ontwikkelingen voor de sociale huur tot stand te brengen. Niet alleen voor de statushouders 
maar ook voor andere woningzoekenden in de sociale sector in Bloemendaal.

In het raadsvoorstel voor spoedhuisvesting of tijdelijke huisvesting is dan ook het voorstel 
opgenomen om nog in deze collegeperiode met een plan van aanpak te komen voor uitbreiding van 
de sociale woningvoorraad..

Ad 3. Verslag bestuurlijk overleg met provincie en COA op 5 december 2019
In bijlage 6 treft u het verslag aan van het bestuurlijk overleg met de provincie en het COA van
5 december 2019.

We gaan ervan uit hiermee aan de gedane toezeggingen te hebben voldaan. We hopen op een 
vruchtbaar vervolg van de behandeling van ons voorstel voor spoedhuisvesting van statushouders 
en andere woningzoekenden in Bloemendaal.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

burgemeester

ícretaris
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1. Taakstelling en overzicht doorstroom van Dennenheuvel naar gemeenten
2. a. Brief aan de raad van 17 december 2015 2015173698 Wachtkamerlocaties

statushouders Bloemendaal
b. Projectplan 2015171086 wachtkamerlocaties statushouders Bloemendaal

3. Brief aan uw raad van 8 mei 2017 2017009261 Vervolgplan Tijdelijke huisvesting 
Landgoed Dennenheuvel

4. a. Brief aan de raad van 12 januari 2018 2017022702 Evaluatie en stappenplan
halverwege de looptijd project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel 

b. Bijlage bij brief van 27 nov. 2017 2017023051 Evaluatie en stappenplan
5. Brief aan de raad van 19 okt. 2016 2016039338 Rapportage locatiestudie sociale 

woningbouw
6. Verslag bestuurlijk overleg provincie en COA van 5 december 2019
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Bijlage 1 Taakstelling en overzicht doorstroom van Dennenheuvel naar gemeenten

Taakstelling Aantal
volgens

BiZa

Statushouders die
meetellen voor de 

taakstelling 
Bloemendaal
tot 1 okt. 2019

Statushouders 
gehuisvest in 
Bloemendaal

tot 1 okt. 2019

Aantal 
woningen in 
Bloemendaal

tot 1 okt. 2019

2016 (incl. 
achterstand 2015)

66 15 8 4

2017 30 16 9 3
2018 33 3 16 7
2019 16 6 12 5
Totaal 145 40 45 19
Verwacht eerste
helft 2020

8 n.v.t.

Gemeente waar statushouders uit 
Dennenheuvel zijn gehuisvest

Aantal
statushouders

Haarlemmermeer 51
Velsen 22
Amsterdam 8
Haarlem 3
Vianen 3
Heemstede 3
Heerhugowaard 2
Heemskerk 3
Alphen aan de Rijn 1
Totaal 96
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Geachte leden van de raad,

Zoals toegezegd in de raadsvergadering van 16 december 2015 ontvangt u hierbij het projectplan 
Wachtkamerlocaties statushouders in Bloemendaal en het daarbij behorende communicatieplan.

Naar aanleiding van de politieke steun van uw raad 'onder voorwaarden' voor het beschikbaar 
stellen van de gebouwen op landgoed Dennenheuvel en het terrein van GGZ inGeest, heeft het 
college op 15 december besloten over het projectplan ten aanzien van de opvang van 
statushouders. Hierin is opgenomen dat voorafgaande aan besluitvorming over de plannen per 
locatie de belangen van omwonenden en andere belanghebbenden worden gewogen en dat 
bewoners bij de plannen worden betrokken. De bewonersavonden zijn gepland in januari, 
besluitvorming over definitieve plannen vindt daarna plaats.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris

■ LOEMINDAAl OVERVEEN AERDENHOUT IENNEBROEK VOGELENZANG

2015173698



X
Bloemendaal

Projectplan Wachtkamerlocaties statushouders Bloemendaal

Registratienummer: : 2015171086
Opdrachtgever: : College B&W Bloemendaal
Opdrachtnemer(s) : Afdeling beleid gemeente Bloemendaal
Budgetnummer : 4145503 en 4142632
Datum : 3 juni 2016

Parafen Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Inhoudsopgave

1. Projectbeschrijving..............................................................................................................................2
1.1. Aanleiding en achtergrond.........................................................................................................2
1.2. Besluit B&W I directie................................................................................................................ 2
1.3. Doel I beoogd effect...................................................................................................................3
1.4. Gewenst resultaat...................................................................................................................... 3
1.5. Randvoorwaarden...................................................................................................................... 3
1.6. Afbakening.................................................................................................................................. 4
1.7 Proces.........................................................................................................................................4

2. Projectmanagement............................................................................................................................ 5
2.1. Activiteiten.................................................................................................................................. 5
2.2. Organisatie en inzet...................................................................................................................6
2.3. Communicatie..............................................................................................................................6
2.4. Risico's en maatregelen............................................................................................................ 7
2.5. Financiën...................................................................................................................................... 7
Bijlagen..........................................................................................................................................................7



-2-

1. Projectbeschrijving

1.1. Aanleiding en achtergrond

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kampt met een groot tekort aan opvangplekken. De 
oorzaak is een combinatie van een verhoogde instroom van asielzoekers uit voornamelijk Syrië en 
Eritrea en knelpunten in de uitstroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenaamde 
statushouders, naar reguliere woningen. Om het geschatte tekort van 14.000 opvangplekken op te 
lossen heeft het COA de medewerking van gemeenten nodig, enerzijds om tijdelijke noodopvang- en 
reguliere opvanglocaties voor vluchtelingen in te richten, anderzijds om statushouders versneld op te 
nemen. Op 15 september 2015 roept de VNG alle gemeenten op aan de oproep van het COA gehoor 
te geven.

De gemeenteraad roept het college op 24 september 2015 per motie op om vaart te maken met het 
adequaat opvangen van vluchtelingen en om organisaties en individuele burgers die vluchtelingen 
willen ondersteunen te faciliteren.
Het college heeft uitvoering gegeven aan deze motie en is in overleg getreden met de gemeenten die 
deel uitmaken van de Veiligheidsregio Kennemerland en heeft geschikte opvanglocaties 
geïnventariseerd. Daarnaast zorgt het college voor afstemming en communicatie over opvang van 
vluchtelingen door individuele inwoners van de gemeente. Daarbij houden we er rekening mee dat 
landelijke organisaties zoals het COA, Vluchtelingenwerk en Platform Opnieuw Thuis tijdelijke 
huisvesting bij particulieren op dit moment afraden.
Op 7 oktober 2015 informeerde het college de bewoners op twee bewonersavonden over het proces 
en mogelijke geschikte locaties. Daar meldden bewoners anti-kraak zich en gaven inwoners aan 
voorkeur te hebben voor gemengd huisvesten van 'urgente' groepen.
Om aan de landelijke oproep tegemoet te komen ontwikkelden de regiogemeenten gezamenlijk een 
regionale aanpak voor de opvang van vluchtelingen en statushouders. Op 12 november 2015 
maakten de gemeenten het plan bekend.
De gemeenteraad (raadscommissie Bestuur en Middelen) Bloemendaal gaf op 25 november 2015 zijn 
politieke steun voor het aandeel van Bloemendaal in de regionale aanpak, namelijk voor het 
beschikbaar stellen van twee locaties als 'wachtkamer', inclusief de reguliere taakstelling, voor 
statushouders in de gemeente Bloemendaal, te weten:

* Gebouwen op landgoed Dennenheuvel/Euphrasia in de kern Bloemendaal en 
- Gebouwen op het terrein van GGZinGeest in de kern Bennebroek, ook wel Park Vogelenzang 

genoemd.

1.2. Besluit B&W I directie

Het college besluit op 17 november (2015157683) de bijdrage van Bloemendaal aan de aanpak van 
het vluchtelingenvraagstuk in regionaal verband te leveren zoals beschreven in de notitie 'Regionale 
aanpak vluchtelingenproblematiek', te weten:

« geen medewerking te verlenen aan noodopvang op locaties in Bloemendaal;
* de versnelde huisvesting van statushouders in de Veiligheidsregio Kennemerland te 

bevorderen en daartoe 'wachtkamerlocaties' in te richten als onderdeel van het regionale 
aanbod.

De projectopdracht aan de gemeentelijke organisatie luidt:
Het op korte termijn, streefdatum is februari 2016, tijdelijk gemengd huisvesten van maximaal 260 
personen, statushouders en andere woningzoekenden, in de gebouwen Dennenheuvel en Euphrasia 
op landgoed Dennenheuvel en de gebouwen Duinoord en het Medisch centrum op het terrein van 
GGZ inGeest.
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1.3. Doel I beoogd effect

Een samenhangende en doeltreffende aanpak in regionaal verband van de gemeentelijke taken 
en verantwoordelijkheden in het vluchtelingenvraagstuk. Bloemendaal streeft naar het ontlasten 
van de AZC's en naar het zo snel mogelijk inburgeren van mensen met een verblijfsvergunning 
door het versneld huisvesten van statushouders.

1.4. Gewenst resultaat
A. Tijdelijke huisvesting van statushouders en eventuele andere urgenten in de gebouwen 

Dennenheuvel en Euphrasia op landgoed Dennenheuvel en in de gebouwen Duinoord en het 
Medisch Centrum op het terrein van GGZ inGeest gedurende de periode van herontwikkeling 
van beide terreinen; een periode van 2 'h. tot 3 jaar voor landgoed Dennenheuvel en een 
periode van 1 jaar voor het terrein van GGZ inGeest.

De criteria voor de tijdelijke huisvesting van statushouders en eventuele andere urgenten zijn:
1. een passende samenstelling van statushouders en mogelijk andere urgenten, waarbij met nadruk en 

vroegtijdig wordt gekeken naar draagvlak bij omwonenden;
2. een aantal van maximaal 260 personen op de twee voorgestelde opvanglocaties: Landgoed 

Dennenheuvel (maximaal 160) en het terrein van GGZ inGeest (maximaal 100);
3. een programma in samenwerking met hulporganisaties gericht op actieve integratie;
4. aandacht voor een veilige leefomgeving voor inwoners én statushouders en
5. een goede communicatie richting en participatie van omwonenden bij de opvang.

B. Vervolghuisvesting van statushouders en eventuele andere urgenten.

1.5. Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor het tijdelijk huisvesten van statushouders en eventuele andere urgenten 
zijn:

1. de gemeente heeft de regie en is eindverantwoordelijk voor de tijdelijke huisvesting;
2. de gemeente wordt ondersteund door een expert van het ministerie van BiZa;
3. de exploitatie van de gebouwen is tijdelijk, voor de duur van de herontwikkeling van beide 

terreinen;
4. de eigenaar geeft de exploitatie uit handen; een derde partij is verantwoordelijk voor de 

exploitatie in de vorm van tijdelijk beheer en verhuur;
5. de eigenaar gaat uit van (minimaal) kostendekkende exploitatie;
6. statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zijn de preferente groep;
7. andere groepen zoals regulier woningzoekenden die een rol willen spelen bij de begeleiding 

en integratie kunnen in aanmerking komen voor de tijdelijke huisvesting.
8. andere groepen zoals urgente woningzoekenden zoals mensen uit een beschermd wonen 

voorziening kunnen in aanmerking komen voor de tijdelijke huisvesting.
9. direct vanaf het begin van de tijdelijke huisvesting werkt de gemeente aan de permanente 

huisvesting van de mensen om wie het gaat. Dit is onderdeel van het project.
10. Het verlenen van een al dan niet tijdelijke afwijking van de geldende bestemmingsplannen.

In een tripartite overeenkomst tussen eigenaar, de partij die de exploitatie ter hand neemt en de 
gemeente zullen de rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Er zijn twee eigenaren, dus 
twee overeenkomsten.
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Het project richt zich uitsluitend op het tijdelijk huisvesten van statushouders en eventuele andere 
urgenten in de gebouwen Dennenheuvel en Euphrasia op landgoed Dennenheuvel en in de gebouwen 
Duinoord en het Medisch Centrum op het terrein van GGZ inGeest gedurende de periode van 
herontwikkeling van beide terreinen. Bij het tijdelijk huisvesten hoort ook de eventuele verbouwing 
en inrichting van de gebouwen en de begeleiding van de mensen die er komen wonen. Onderdeel 
van het project is om voor de mensen die tijdelijk gehuisvest worden uiteindelijk permanente 
huisvesting te vinden. Over de tijdelijke en permanente huisvesting en begeleiding van mensen vindt 
regionale afstemming plaats.
Het project richt zich niet op de herontwikkeling van beide terreinen.

1.7 Proces

Opvang statushouders Bloemendaal
Initiatieffase

25 nov politieke 
steun raad

Onderzoek opvang 
statushouders

X
Blocmrndu

Projectplan
wachtkamerlocaties

Besluit college 15 dec.2015 ä informeren raad en bewoners

Definitiefase
Locatieonderzoek
Vroegtijdig draagvlak, communicatie, participatie omwonenden

Besluit college ä informeren raad en bewoners

Ontwerp- en voorbereidingsfase

| Ontwerp-, exploitatie-, sociaal beheerplan

Besluit collegeft Informeren raad en bewoners

Realisatiefase

Beheerfase
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2. Projectmanagement

2.1. Activiteiten

Definitie fase van 15-12-2015 tot 23-2-2016
Activiteiten Tijd/Mijlpalen Kwaliteit Geld
Officiële vraag van gemeente 
aan eigenaren om gebouwen 
ter beschikking te stellen

1-12-2015 2015171223
2015171237
2016002777

Expert van OTAV is 
gekoppeld aan Bioemendaal

1-12-2015 Irma van Leeuwen (25 jaar
expertise op terrein van 
vastgoed geschikt maken voor 
opvang vluchtelingen)

5 dagen kosteloos, daarna 
op basis van uurtarief

Inzicht in aanpassingen 
gebouwen

11-2-2016 Eisen brandveiligheid
Minimumeisen wooneenhęden 
in relatie tot bestemming 
'maatschappelijk'

Woonruimte subsidie BiZa
Regeling GVA
Budget landelijk werkende 
instellingen

Stakeholdersanalyse week 14-12-2015 Inventarisatie belangen van:
1 .school
2.maatschappelijke organisaties 
3a.direct omwonenden
3b. brede kring omwonenden
4.buurtvereniging 
ã.wìnkeliers
6. wijkagent
7. huisarts(en) in de omgeving

Opstellen communicatieplan week 21-12-2015 Handboek Participatie
Keuze type participatie

Inpassen in bestemming 
‘maatschappelijk’

16-12-2015 Juridisch advies

Keuze exploitant met lichte 
markttoets

17-2-2016 Brederode Wonen
Pre Wonen
Villex
Pakket eisen iom Stichting Rijk

Offerte door Villex

Vier bewonersbijeenkomsten 22-1,25-1,4-2 en 15-2 Inspraak binnen bepaalde
kaders in de projectplannen per 
locatie en in het participatieplan. 
Aanwezig: exploitant, 
Vluchtelingenwerk, Gastvrij 
Bioemendaal en de kerken. 
Instellen klankbordgroep.

C 4.528,-

Projectplan afsluiting definitiefase 23-2
afsluiting ontwerp- en 
voorbereidingsfase 8-3

Met goede onderbouwing voor:
1 .beheer
2. populatie
3. aantal
4. duur
5. financiën
6.openbare orde en veiligheid 
7.integratie
8. vervolghuisvesting
9. projectplan realisatiefase

Plan Afsluiting definitiefase college 23-2 2016005464



-6-

Ontwerp/voorbereiding fase T ļdelijke huisvesting statushouders landgoed Dennenheuvel van 23-2-2016 tot 8-3-2016
Activiteiten Tijd/Mijlpalen Kwaliteit Geld en voortgangCollegebesluit afsluiting
definitiefase

23-2 collegebrief aan de raad
2016005008

Bespreken offerte/exploitatie
Villex

week 22-2 voldoende oog voor doelgroep
statushouders en sociaal 
beheer

Offerte plafonds/firetdoek 23-2 In opdracht van qemeente raminq: C 7.880,-Offertes valbeveiliqinq 23-2 idem raminq: E 10.400 -Uitbreiden
warmwatervoorziening
Euphrasia

23-2 idem E 20.000,-

Offerte keukens 23-2 idem raminq: C 38.000 -Offerte slow whoop 23-2 idem raming: E 30.000,-Inspecties installaties 7-3 idem raminq: E 11 436 -Afspraak met COA over 
koppelingen

1-3 COA zorgt voor een goede
match
Voorlichting over de locatie aan 
de hand van een fotosessie is 
belanqrijk

Omgevingsplan politie week 29-2 op basis van omgevingsplan
Haarlem Boerhavekliniek

Aanvraag vergunning tijdelijke 
verhuur leeqstandswet

7-3 Eigenaar
3 verqunninqen

leges betaalt gemeente:
3x155,50Overeenkomst tussen

eigenaar en gemeente 
Overeenkomst tussen 
gemeente en exploitant- 
beheerder

8-3 in college Rollen, verantwoordelijkheden
en financiën van de diverse 
partijen zijn benoemd
Juridisch advies

Plan Afsluiting ontwerp- en
voorbereidingsfase

college 8-3 
commissie 16-3

Overzicht exploitatie gemeente 
2016007552

Realisatie fase van 8-3-2Ũ16 tot 1-5-2016
Activiteiten Tijd/Mijlpalen Kwaliteit Geld
Ondertekening overeenkomsten 30 maart 2016011404:

bruikleenovereenkomst 
Klooster Euphrasia en 
gemeente Bloemendaal

2016010944: overeenkomst 
van opdracht gemeente 
Bloemendaal en Villex 
Vastgoedbescherminq

Schouw 4 april Proces verbaal van
oplevering inclusief 
inventarislijst (Bruikleenovk, 
bijlage 4 en 5):
2016014358
2016014359
2016014360

Vergunning tijdelijke verhuur op
basis van de Leegstandswet

5 april 2016012086: Vergunningen
tijdelijke verhuur Dennenweg
6 en 8

E 311,-

Aanpassingen gebouwen:
brandveiligheid 
trapbeveiliging 
plaatsen/aanpassen 
keukens en sanitaire uits

Oplevering Euphrasia op
12 april
Oplevering Dennenheuvel 
op

sober en doelmatig e 150.000,-

Afspraak beheerder en
vrijwilligersorganisaties

Regulier sociaal overleg op
de donderdagen van 13.00 
tot 14.00 uur

gemeente organiseert

Opstellen en vertalinq huisreqels 26 april definitief Villex iom Vluchtelingenwerk
Opstellen sociaal programma Intakes 1e groep vanaf 9

mei
participatieverklaring

Opstellen gezondheidsprogramma 7-4 GGD
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Offertes afscheiding school en bos week 25 april definitief opdracht gemeente raming:
Coördinatie maatschappelijke 
begeleiding Vluchtelingenwerk

start 1-7 Plan van aanpak op maat
richting opleiding en werk 
Receptiefunctie icm 

^onde^ļ^^

Budget COA

Selectieprocedure niet- 
statushouders

vanaf 11-4 Woonconsulent ism
werkbegeleider
Vluchtelingenwerk

Procesbeschrijving inhuizen en 
financiën iom COA, IASZ en 
Vluchtelingenwerk

week 11-4 gemeente initieert GVA icm minimabeleid

Plan inrichting kamers 7-4 Villex iom
vrijwilligersorganisaties

Training ICC 8-6 BOA'S, beheerder terrein,
woonconsulenten Villex en 
huisartsenpraktijk

e 2.345,-

Proces inhuizen statushouders
Activiteiten Tijd/Mijlpalen Kwaliteit Geld
1e 4 gezinnen in zelfstandige 
appartementen Euphrasia

18 april - 25 april Voorlichting COA
Ontvangst woonconsulent en 
Vluchtelingenwerk

Inrichtingsbudget
Bijstand

2' groep van 20 personen 
(inclusief gezinshereniging)

Aankomst vanaf 12-5 Samenstelling groep iom
COA en Vluchtelingenwerk

3e groep van 20 personen 
(inclusief gezinshereniging)

Aankomst vanaf 13-6 idem

e groep van 20 personen 
(inclusief gezinshereniging)

1' bezichtiging 1-7

se groep van 20 personen
(inclusief gezinshereniging)

1' bezichtiging 1-8

M groep van 10 personen
(inclusief gezinshereniging)

1“ bezichtiging 1-9

Nazorg fase van 1-4-2016 tot 1-4-2019
Activiteiten Tijd/Mijlpalen Kwaliteit Geld
Monitoring 1 x per maand In adviesgroep
Projectplan permanente 
huisvesting

realisatie 1-4-2019 Inrichten projectgroep
Afstemmen met provincie en 
regionale opgave sociale 
woningbouw

2.2. Organisatie en inzet
Stuurgroep: Ton van Rijnberk (wethouder, bestuurlijk opdrachtgever), Paul Dubbe (hoofd beleid, 
ambtelijk opdrachtgever), Marijke Bergh (projectleider, beleidsmedewerker sociaal domein), Renske 
Feikema (communicatieadviseur) en de exploitant(en) (nader te benoemen). Tijdsinvestering: 1 uur 
per week in maand 1, daarna minder frequent.

Projectgroep: Marijke Bergh (projectleider, beleidsmedewerker sociaal domein), Renske Feikema 
(communicatieadviseur), exploitant, Henriette Maassen (Vluchtelingenwerk), Tilly van der Burgt 
(Gastvrij Bloemendaal) en vertegenwoordiger omwonenden vanuit klankbordgroep.
Tijdsinvestering: 2 uur per week.

Ondersteuning experts extern: Irma van Leeuwen (OTAV) en Marga Groot (regievoerder COA) 
Tijdsinvestering: 1 uur per maand.

Korte lijnen met: Jeroen Rozema (RO), Mirjam Fopma (projecten), Marlies Peeters (Stichting Rijk), 
Jacqueline de Haan (juridische ondersteuning), Evelien Bakker (Handhaving en Toezicht), Paul 
Eichhorn (OOV), Robert van Heyst (Bouwen en Wonen), Tiny Gerrickens (vastgoed), Ben van de 
Meer en Ed de Bie (financiën), Nel Seegers (vergunningen), Guido Visser (brandweer VRK), Caroline



Heemskerk (IASZ), Arjan van Noort (regionaal ambtelijk en bestuurlijk overleg opvang), Edward 
Pranger (Haarlemmermeer), Maaike Pippel (Hillegom), Mark van Heugten (Velsen). 
Tijdsinvestering: 1 uur per maand.
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2.3 Communicatie
De communicatie wordt afgestemd op het (besluitvorming) proces. De mogelijke totstandkoming 
van een opvanglocatie kent vijf fasen: initiatieffase, definitiefase, ontwerp- en voorbereidingsfase, 
realisatiefase en beheerfase. Openheid en duidelijkheid zijn de belangrijkste kernwoorden in de 
communicatiestrategie. De communicatie is open, eerlijk en transparant: de partijen zijn volstrekt 
helder over wat doelgroepen kunnen verwachten en zijn realistisch. Dit betekent dat uitsluitend 
zaken worden benoemd die de partijen waar kunnen maken. De communicatie is op tijd en 
regelmatig. Informatie over doelgroepen, communicatiemiddelen en de communicatiekalender voor 
de eerste fase staan in het communicatieplan (2015158072) en voor de tweede fase in het 
ontwerpplan (2016007552). De communicatie tijdens de realisatiefase vindt u in de memo 
(2016012309) die bij dit plan is gevoegd (versie 12 april).
We betrekken belanghebbenden en inwoners vroegtijdig, trede 4 van de participatieladder, bij het 
initiatief van de gemeente zodat we statushouders tijdelijk met draagvlak en kwaliteit kunnen 
huisvesten. Inwoners kunnen binnen bepaalde kaders meepraten voordat definitieve besluitvorming 
plaats vindt.

2.4 Risico's en maatregelen
Mogelijke risico's in de definitiefase zijn:

1. Beheerder/exploitant is niet te vinden of te kostbaar: is de gemeente bereid te investeren?
2. Wooneenheden voldoen niet aan de minimumeisen: plan huisvesting statushouders 

bijstellen.
3. De aanpassingen van de gebouwen brengen te hoge kosten met zich mee in relatie tot de 

duur: is de gemeente of zijn de regiogemeenten bereid te investeren?
4. Statushouders passen niet bij de indeling van de wooneenheden: plan huisvesting 

statushouders bijstellen.
5. Bloemendaal en/of regiogemeenten kunnen niet of zijn niet bereid permanente opvang te 

realiseren: via COA aanbod tijdelijke huisvesting aan andere regio's onderzoeken.
6. Omwonenden zijn pertinent tegen de tijdelijke opvang van statushouders: de gemeenteraad 

maakt een politieke keuze.
7. Het proces loopt zodanig vertraging op dat tijdelijke opvang qua tijdsduur niet mogelijk is: 

alternatieve locaties zoeken.

.5 Financiën
De ambtelijke projectinzet binnen de organisatie is voorzien in de begroting 2016 
(2015061441).
Een overzicht van de kosten en budgetten per locatie is onderdeel van het projectplan.
De insteek is de tijdelijke opvang kostendekkend te organiseren.

Bijlagen
Handboek participatie: 2015156603 
Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom: 2015171234
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Geachte leden gemeenteraad,

Het college heeft besloten op basis van het op 5 april bij uw raad gepeilde gevoelen de leegstaande 
appartementen naast statushouders tijdelijk als huisvesting op Landgoed Dennenheuvel beschikbaar te 
stellen voor economisch dakloze gezinnen.

Uit de discussie in de commissie bleek dat raadsleden niet echt problemen hebben met het tijdelijk 
huisvesten van andere doelgroepen dan statushouders. Aandacht werd gevraagd voor de informatie 
aan de omwonenden over aanpassing van het projectplan. Vervolgens is ambtelijk een aantal 
uitgangspunten en voorwaarden opgesteld die ook zouden moeten gelden voor andere te huisvesten 
doelgroepen te weten:
- veiligheid en stabiliteit op en in de omgeving van het landgoed;
- spanningen tussen bewoners voorkomen;
- huisregels gelden voor alle bewoners;
- langzaam inhuizen en het inhuizen evalueren;
- voorkeur voor gezinnen;
- ruimte overlaten voor eventuele nareizigers van statushouders.
Deze voorwaarden zijn inmiddels ook afgestemd met de - in het kader van de uitvoering van het 
oorspronkelijke projectplan door de projectgroep ingestelde- adviesgroep, die zich hierin kan vinden.

Het besluit is genomen in overleg met de eigenaar, Vluchtelingenwerk en Villex. In deze brief 
informeren wij u over de uitvoering van het vervolgplan

uatum 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Onderwerp 
Verzonden 
Biįlaqe(n)

BLOEMENDAAL OVERVEEN AERDENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG

2017009261
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Addenda vervolgplan
Eigenaar Klooster Euphrasia, gebruiker gemeente Bloemendaal en exploitant/beheerder Villex 
Vastgoedbescherming tekenden een addendum bij de bruikleenovereenkomst voor bepaalde tijd en bij 
de hier opvolgende overeenkomst van opdracht voor de huisvesting van statushouders op Landgoed 
Dennenheuvel.

Er is in de regio grote behoefte aan gezinsopvang
Er is een tekort aan passende opvangplaatsen voor gezinnen die geen woning hebben. Door verlies van 
baan of bedrijf, door scheiding en/of schulden zijn zij dakloos geworden. Het gebrek aan capaciteit 
leidt er soms toe dat gezinnen gescheiden opgenomen moeten worden of dat kinderen elders onder 
worden gebracht. Er is behoefte aan uitbreiding van het aantal plekken. Vanwege een gebrek aan 
passende woningen voor gezinnen, verloopt de uitstroom uit de opvang traag.

Centrumgemeente Haarlem heeft vanuit de maatschappelijke opvang in eerste instantie 5 gezinnen 
geselecteerd met in totaal 12 kinderen die passen op Landgoed Dennenheuvel. Bij deze eerste 
voorlopige selectie van kandidaat gezinnen voor Landgoed Dennenheuvel zijn de volgende criteria 
gehanteerd:

1. economisch dakloos, voldoende stabiel en zelfredzaam om zelfstandig te kunnen wonen en 
functioneren (psychisch, fysiek, financieel, sociale relaties);

2. goed in staat om gezamenlijk gebruik te maken van gezamenlijke voorzieningen zoals keuken 
en buitenruimte, daarbij rekening houdend met meerdere culturen binnen het complex;

3. het kunnen respecteren van huisregels;
4. reële kans op uitstroom naar definitieve woonruimte voor einde huurcontract Dennenheuvel;
5. Geen directe noodzaak voor verhuizing van school voor de kinderen - de bestaande school 

(voor zover van toepassing) is goed bereikbaar vanaf locatie Dennenheuvel.

Communicatie
De stakeholders, bewoners en vrijwilligers hebben we met een brief of mail geïnformeerd. De 
omwonenden van Dennenheuvel ontvangen in de eerste week van mei een brief. De brief vindt u in de 
bijlage.

De gemeente Velsen vervult haar taakstelling lokaal
De portefeuillehouders van Bloemendaal en Velsen overlegden op 13 april jongstleden over de vraag of 
de gemeente Velsen behoefte heeft aan tijdelijke huisvesting voor statushouders. Uit dit overleg blijkt 
dat er op dit moment voor de gemeente Velsen geen noodzaak is om Dennenheuvel in te zetten. De 
lokale invulling van de taakstelling verloopt voorspoedig. Ook omdat medio 2017 naar verwachting de 
drie nog in te vullen aanvullende tijdelijke woonlocaties in gebruik worden genomen voor circa 60-65 
statushouders. Gezien de taakstelling voor de 2e helft van 2017 en de le helft van 2018 is er geen 
noodzaak om uit te wijken naar een externe locatie. Ook zal directe huisvesting in Velsen optimaler 
zijn voor de integratie en inburgering van statushouders.

Regionale samenwerking
We werken regionaal samen in het bieden van opvang en huisvesting voor kwetsbare groepen. In dit 
kader blijven we ook met Velsen in contact. Als het nodig is, kan de locatie Dennenheuvel voor Velsen 
worden ingezet als aanvullende, tijdelijke huisvestingslocatie voor statushouders. Tevens is er overleg 
over eventuele plaatsing van andere doelgroepen uit Velsen zoals economisch daklozen.
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Taakstelling statushouders Bloemendaal
De taakstelling huisvesting statushouders Bloemendaal vertoont ten tijde van de vluchtelingencrisis 
een duidelijke piek en is naar verwachting in 2018 weer op de (reguliere) stand van 2014. Op 4 mei 
2017 loopt Bloemendaal 19 personen voor op haar taakstelling en heeft daarmee haar taakstelling 
2016, 2017 en naar verwachting ook die voor 2018 gehaald. De prognose is dat Bloemendaal in 2017 
na gezinshereniging 80 personen voor loopt op haar taakstelling. Dit getal corrigeren we nog in 2017 
met de huisvesting van statushouders na gezinshereniging in regiogemeenten.

Taakstelling Bloemendaal
2014 12
2015 39
2016 60
2017 30
le helft 2018 6?
Saldo 4-5-2017 + 19
Prognose +80

Financiën
Het huisvesten van woningzoekenden in de gebouwen op Landgoed Dennenheuvel voorkomt een 
financieel tekort van C 100.000,- per jaar.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris
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2017022702
college
023-5225555
Evaluatie en stappenplan halverwege de looptijd project 
Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel 

11-01.
2017023051: Evaluatie en stappenplan halverwege de 
looptijd Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel 
2017023182: Verslag integratiepraktijk 7 juni en 18 
september 2017

Het driejarig project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel is halverwege de looptijd. De 
betrokken partijen gaan aan de slag met de eindfase van het project in aanloop naar de sluiting van de 
gebouwen op Landgoed Dennenheuvel per 1 april 2019. Met deze brief informeert het college u over 
deze eindfase en de stand van de integratie en participatie van de statushouders op Landgoed 
Dennenheuvel.

De tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel sluit op 1 april 2019
De herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel ligt op koers. De datum van 1 april 2019 voor het 
leeg opleveren van de gebouwen op het landgoed blijft een harde eis.

Het doel van de eindfase van het project Tijdelijke husvesting op Landgoed Dennenheuvel is de 
bewoners, statushouders en Nederlands economisch dakloze gezinnen, zo soepel als mogelijk te laten 
uitstromen naar permanente huisvesting in Bloemendaal en elders in de regio. Hiervoor is een plan van 
aanpak nodig. Dit plan van aanpak vindt u in de bijlage Evaluatie en stappenplan halverwege de 
looptijd project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel (2017023051).

Door een goed gebruik van de gebouwen blijven de kosten ook in de afbouwfase binnen de 
projectbegroting.

2017022702
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Bloemendaal neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
Er is in de regio een groot tekort aan betaalbare woningen en daarom een grote behoefte aan tijdelijke 
flexibele huisvesting voor diverse doelgroepen. Landgoed Dennenheuvel voorziet in de behoefte van 
twee van die groepen: statushouders en Nederlandse economisch dakloze gezinnen. Bloemendaal lost 
met dit project een regionaal probleem op en komt op voor kwetsbare mensen.

Integratie en participatie van statushouders
Een van de voorwaarden die de gemeenteraad stelde aan de grootschalige tijdelijke huisvesting van 
statushouders in Bloemendaal was een zinvolle dagbesteding.

Vanaf dag 1 van de huisvesting gaan de volwassen statushouders drie dagdelen per week naar 
inburgering en twee dagdelen per week naar een taalcoach. De kinderen gaan voltijds naar school. 
Daarnaast volgen zij workshops over de Nederlandse kernwaarden en cultuur.

Gemeenteraadsleden en statushouders spraken in een ontmoeting in februari 2017 op Landgoed 
Dennenheuvel met elkaar over de problemen waar statushouders tegenaan lopen bij hun integratie in 
de Nederlandse samenleving. Dat resulteerde in bijeenkomsten op 7 juni en 18 september 2017 waar 
statushouders, maatschappelijke instellingen, private partijen en gemeenten de dialoog met elkaar 
aangingen over de integratiepraktijk. Het verslag van deze ontmoetingen is als bijlage (2017023182) 
bijgevoegd.

Samenwerken In de integratiepraktijk
De meeste problemen spelen zich voor de statushouders af op het gebied van verwachtingen, 
gezondheid, onderwijs en werk. Door de vele verschillende onderdelen in het integratietraject 
verdwalen zij gemakkelijk of haken af. Bij de integratie van statushouders zijn ook veel partijen 
betrokken. Voor statushouders is de veelheid aan contactpersonen onoverzichtelijk. Daarom is meer 
samenwerking tussen de partijen gewenst om krachten te bundelen.

Tijdens de ontmoetingen op 7 juni en 18 september formuleerden we drie thema's met verschillende 
ideeën en concrete projecten. Een aantal projecten is al door betrokken partijen gestart. Het doel is 
een samenwerkingsverband per thema te starten en projecten, acties en ideeën integraal aan te 
pakken.

De gemeente Bloemendaal faciliteert een drietal initiatieven:
Gezondheid: zorgpad voor jonge zwangere vluchtelingen in samenwerking met GGD-Kennemerland en 
de Bernard van Leer Foundation (in ontwikkeling);
Onderwijs: intake en voorschakeltraject richting beroepsonderwijs in samenwerking met Nova College, 
het aanhaken van een private partij is in ontwikkeling;
Zinvolle dagbesteding/werk: uitzendbureau Duizendl voor statushouders in samenwerking met het 
VSB-fonds.
Rond de drie onderwerpen zijn netwerken ontstaan en Bloemendaal wil deze netwerken in 2018 in de 
vorm van een innovatieve, kleinschalige proeftuin een structureel vervolg geven door een projectgroep 
samen te stellen, trekkers voor de drie netwerken aan te wijzen en de verschillende nieuwe initiatieven 
die ontstaan op elkaar af te stemmen.
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Uitzendbureau voor statushouders Duizend 1 werkt
Uitzendbureau Duizendl bemiddelde in 2017 met een tijdelijke loonkostensubsidie en coaching on the 
job 23 statushouders naar structureel betaald werk. Uit de evaluatie blijkt dat de meerwaarde van 
Duizendl zit in het ontzorgen van de werkgevers en dat zowel statushouders en werkgevers deze vorm 
van dienstverlening zeer waarderen. Statushouders oefenen hun taal en bouwen aan hun toekomst, 
werkgevers hebben in de inwerkperiode geen extra rompslomp doordat Duizendl de persoonlijke 
begeleiding en de administratie uit handen neemt.

In het laatste projectjaar houden we u op de hoogte van de afbouwfase en van de integratiepraktijk.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

L í, »



Evaluatie halverwege de looptijd project Tijdelijke huisvesting Landgoed Dennenheuvel 
d.d. 23 november 2017

Met de partners, eigenaar Klooster Euphrasia en beheerder Villex, en de adviesgroep evalueerde de 
gemeente op 4 en 29 september 2017 het project Tijdelijke huisvesting op Landgoed 
Dennenheuvel halverwege de looptijd. In de adviesgroep zijn naast omwonenden ook de partners 
op de werkvloer vertegenwoordigd. Deze evaluatie gaat ook over de tijdelijke huisvesting op 
Landgoed Dennenheuvel voor Nederlandse economisch dakloze gezinnen. Op 6 maart 2017 besloot 
het college, na overleg met betrokken partijen en het peilen van het gevoelen bij de 
gemeenteraad, de tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel open te stellen voor meerdere 
doelgroepen.

Stand van zaken
In het derde kwartaal van 2017 is er nauwelijks nog instroom van vluchtelingen in Nederland. Op 
Landgoed Dennenheuvel wonen tijdelijk 65 statushouders (waarvan 18 kinderen) en 38 
Nederlanders (waarvan 17 kinderen). Statushouders wachten op hun gezin en na hereniging op 
een woning. De Nederlandse gezinnen, veelal moeders met kinderen, zijn geholpen met een 
tijdelijk dak tot hun persoonlijke situatie en daarmee hun huisvesting op orde is.
De in- en uitstroom op Landgoed Dennenheuvel is minimaal. De Nederlandse economisch dakloze 
gezinnen die na vertrek van de statushouders gezinnen de gebouwen betrekken, blijven naar 
verwachting tot einddatum project, tot 1 april 2019.

Taakstelling
De taakstelling huisvesting statushouders Bloemendaal vertoont ten tijde van de vluchtelingencrisis 
een duidelijke piek:

Taakstelling Bloemendaal
2014 12
2015 39
2016 60
2017 29
le helft 2018 18
T helft 2018 ?

Saldo d.d. 16-11-2017 + 13
Verwachting d.d. 1-7-2018 
op basis van gezinshereniging

445

Constateringen

Bloemendaal neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid
Er is in de regio een groot tekort aan betaalbare woningen en daarom een grote behoefte aan 
tijdelijke flexibele huisvesting voor diverse doelgroepen. Landgoed Dennenheuvel voorziet in de 
behoefte van twee van die groepen: statushouders en Nederlandse economisch dakloze gezinnen. 
Bloemendaal lost met dit project een regionaal probleem op en komt op voor kwetsbare mensen.

Goed gebruik van de gebouwen
Ondanks de lage instroom van vluchtelingen weten gemeente en Villex de gebouwen op Landgoed 
Dennenheuvel goed te gebruiken. Er is in de regio grote behoefte aan tijdelijke flexibele 
huisvesting voor economisch dakloze gezinnen.



Goede samenwerking
De opvang van vluchtelingen staat voorop, maar eigenaar, gemeente en beheerder zijn blij met de 
flexibele samenwerking om ook gezinnen zonder dak op te vangen. De samenwerking tussen 
eigenaar, gemeente en beheerder gaat in goede harmonie en de onderlinge communicatie is direct 
en adequaat. De diverse organisaties in de uitvoering weten elkaar steeds beter te vinden en 
werken na enkele opstartproblemen goed samen. Ook de statushouders en Nederlandse gezinnen 
wonen vreedzaam samen.

Vluchtelingenwerk is minder flexibel
Begin 2017 veranderde de projectopzet doordat de werkelijkheid veranderde. Statushouders 
stromen veel eerder uit dan gepland en het aantal statushouders en daarmee de maatschappelijke 
begeleiding door Stichting Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland (VW-WMN) verminderde. 
VW-WMN wilde desondanks de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, ook al is er een kans dat 
er in 2018 geen statushouders meer wonen op Landgoed Dennenheuvel.

Op koers
De herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel ligt op koers. De datum van 1 april 2019 voor het 
leeg opleveren van het landgoed blijft een harde eis. De Nederlandse economisch dakloze gezinnen 
zijn zelfstandig en zorgen zelf voor huisvesting na 1 april 2019.

Selectie
De adviesgroep vraagt aandacht voor een goede selectie van bewoners. Dit naar aanleiding van 
een incident dat de gemeente met spoed heeft opgelost. De afspraak geen mensen te plaatsen met 
psychiatrische problematiek is uitgangspunt voor plaatsing.

Overlast
In en rondom de gebouwen oogt het bij tijd en wijlen slordig. Door de diversiteit van bewoners 
neemt de huisraad in de gangen en op het terrein en het aantal (kapotte) fietsen toe. Ook een 
aantal keukens is niet schoon.
De integratie van met name Eritrese kinderen heeft extra aandacht nodig, bijvoorbeeld in de vorm 
van opvang na school en in de vakanties.
Van één specifieke gang ervaart men geluidsoverlast na 22.00 uur. Er waren intern twee meldingen 
van geluidsoverlast, vanuit de omgeving was er tot nu toe één klacht over geluidsoverlast.

Kwaliteit
Het project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel heeft een hoge morele kwaliteit. Het 
is mooi om mensen tijdelijke flexibele huisvesting te bieden en de vraag is welke kwaliteit deze 
huisvesting moet hebben. De inrichting met tweedehandsspullen die geschonken zijn door de 
omgeving heeft gevolgen voor de kwaliteit. Aan de ene kant is het een mooi en duurzaam idee en 
droegen vele mensen een steentje bij. Aan de andere kant is de uitstraling van de gebouwen en 
kamers daardoor slordig.

Communicatie
Villex is verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden. De stabiele situatie op 
Dennenheuvel zorgde echter voor weinig 'nieuws'. Maar juist de stabiliteit en saamhorigheid op 
Dennenheuvel zijn reden om met omwonenden te delen. Villex pakt dit binnenkort op. De 
bedoeling is om twee keer per jaar een nieuwsbrief te sturen aan omwonenden.
De communicatie intern is actief en loopt met name via de twee huismeesters.
De projectgroep heeft vooraf de adviesgroep geraadpleegd over punten voor de evaluatie. De 
signalen van de adviesgroep zijn verwerkt.



Participatie
Een van de voorwaarden die de gemeenteraad stelde aan de grootschalige tijdelijke huisvesting 
van statushouders in Bloemendaal was een zinvolle dagbesteding. Deze integratie en participatie 
zijn in volle gang.

Taal
Vanaf dag 1 van de huisvesting gaan de volwassen statushouders drie dagdelen per week naar 
inburgering en twee dagdelen per week naar een taalcoach. De kinderen gaan voltijds naar school.

Cultuur
In 2016 en 2017 organiseerde Bureau Veiligheid maandelijks bewonersdialogen per taalgroep over 
praktische onderwerpen als verschil in cultuur, bejegening, gezondheid, financiën, wonen. Nu de 
statushouders de Nederlandse taal beginnen te begrijpen, volgen zij eind 2017 twee workshops 
over de Nederlandse kernwaarden en tekenen zij de participatieverklaring. De huismeesters 
organiseren regelmatig samen met de Villex-bewoners per gang gesprekken over leefbaarheid.

Onderwijs
Zodra men er qua taalniveau aan toe is, volgt er een gecombineerde intake door Nova college, 
Leerplein en Leren en Werken voor een voorschakeltraject richting (beroeps)onderwijs. Uit deze 
intake volgen adviezen voor de toekomst. Twintig statushouders hadden een intake, waarvan er 
zes geselecteerd zijn voor het voorschakeltraject richting beroepsonderwijs op het Nova college. De 
overige statushouders kregen adviezen voor een andere route, bijvoorbeeld naar praktijk of 
universitair onderwijs. Een grote groep statushouders is anders-analfabeet, zij kunnen lezen en 
schrijven in hun eigen schrift, maar niet in het Latijnse schrift. Deze groep komt begin 2018 in 
aanmerking voor een intake.

Stage/(vrijwilligers) werk
Vluchtelingenwerk bemiddelde 11 statushouders naar (vrijwilligers)werk.
Uitzendbureau Duizendl bemiddelde met een tijdelijke loonkostensubsidie en coaching on the job 
23 statushouders naar structureel betaald werk. Uit de evaluatie blijkt dat de meerwaarde van 
Duizendl zit in het ontzorgen van de werkgevers en dat dat zowel statushouders en werkgevers 
deze vorm van dienstverlening zeer waarderen. Statushouders oefenen hun taal en bouwen aan 
hun toekomst, werkgevers hebben in de inwerkperiode geen extra rompslomp doordat Duizendl de 
persoonlijke begeleiding en de administratie uit handen neemt.
Voor 80 taal-werkstages bij bedrijven in de regio is Europese subsidie aangevraagd.

Gaten integratiepraktijk
Gemeenteraadsleden en statushouders spraken in een ontmoeting in februari 2017 op Landgoed 
Dennenheuvel met elkaar over de problemen waar statushouders tegenaan lopen bij hun integratie 
in de Nederlandse samenleving. Dat heeft opgeleverd dat we in bijeenkomsten op 7 juni en 18 
september 2017 de dialoog zijn aangegaan met statushouders, maatschappelijke instellingen, 
private partijen en gemeenten over deze integratiepraktijk.
De meeste problemen spelen zich voor de statushouders af op het gebied van verwachtingen, 
gezondheid, onderwijs en werk. Door de vele verschillende onderdelen in het integratietraject 
verdwalen zij gemakkelijk of haken af. Bij de integratie van statushouders zijn ook veel partijen 
betrokken. Voor statushouders is de veelheid aan contactpersonen onoverzichtelijk. Daarom is 
meer samenwerking tussen de partijen gewenst om krachten te bundelen.
De gemeente Bloemendaal faciliteert een drietal initiatieven:

Gezondheid: zorgpad voor jonge zwangere vluchtelingen in samenwerking met GGD- 
Kennemerland en de Bernard van Leer Foundation (in ontwikkeling);
Onderwijs: intake en voorschakeltraject richting beroepsonderwijs in samenwerking met 
Nova College, het aanhaken van een private partij is in ontwikkeling;



- Zinvolle dagbesteding/werk: uitzendbureau Duizend 1 voor statushouders in samenwerking 
met het VSB-fonds.

Rond de drie onderwerpen zijn netwerken ontstaan en Bloemendaal wil deze netwerken in 2018 in 
de vorm van een innovatieve, kleinschalige proeftuin een structureel vervolg geven door een 
projectgroep samen te stellen, trekkers voor de drie netwerken aan te wijzen en de verschillende 
nieuwe initiatieven die ontstaan op elkaar af te stemmen.

Financiën
De totale kosten en dekking zijn geprognotiseerd naar de jaarschijven 2016 t/m 2019. Zie 
onderstaand overzicht. Daaruit blijkt dat met uitzondering van 2016 de kosten meerjarig binnen de 
raming blijven. De overschrijding 2016 is verrekend met de decentralisatie-uitkering Verhoogde 
asielinstroom integratie en participatie van het Rijk.

KOSTEN OPVANG STATUSHOUDERS begroot
2016

begroot
2017

begroot
2018

Begroot
2019 TOTAAL

Keaiisatie
2016

Aanpassing gebouwen 
Communicatie/advieskosten

-200.000
-14.500

0
0

-200.000
-14.500

0

-262.945
-13.059

Opvang statushouders tot 110 personen 
Exploitatie beheer
Totale kosten perjaar

76.450
-49.134

139.800
-273.670

-2.600
-150.948

-11.850
-141.698

201.800
-615.450

39.164
-45.248

-187.184 -133.870 -153.548 -153.548 -628.150 -282.088

Dekking: structureel MJB 2016-2019 
Opvang vluchtelingen
Opvang statushouders

87.184
100.000

83.870
50.000

103.548
50.000

103.548
50.000

378.150
250.000

87.184
100.000

187.184 133.870 153.548 153.548 628.150 187.184

Onderyoverschrijding perjaar 0 0 O 0 0 -94.904
1

Uitgegaan is van een prognose tot 1-4-2019.

Verklaring verschil realisatie 2016:

-63.000 hogere kosten aanpassing gebouwen 
-35.000 hogere kosten coordinator maatschappelijke begeleiding 
16.000 lagere onvoorziene uitgaven 
5.000 lagere kosten tolk en vrijw.diensten 

_____ -18.000 overig______________
-95.000



Stappenplan tot 1-4-2019
Project landgoed Dennenheuvel

1. Huisvesting statushouders vanaf 1-1-2018
uitstroom statushouders gezinnen: actief aanbod corporaties regionaal en indien nodig 
landelijk;
uitstroom alleenstaande statushouders: actief aanbod projecten Amsterdam en corporaties 
regionaal;
samenwerking met corporaties Bloemendaal formuleren in prestatieafspraken 2018: 30 
statushouders huisvesten in 2018;
aanbod creëren in uitvoeringsprogramma wonen: regulier, tijdelijk en woningdelen.

2. Instroom Nederlandse economisch dakloze gezinnen vanaf 1-1-2018
3. Instroom Villex-bewoners vanaf 1-1-2018
4. In gesprek over oplossingen met eigenaar en beheerder indien leegstand dreigt: 2018
5. Een jaar voor afloop project, op 1-4-2018, gezamenlijk het kritische moment voor 

vervolghuisvesting bepalen: bijvoorbeeld 1-1-2019
6. In gesprek met gezinnen en gemeenten van herkomst over vertrek vanaf 1-4-2018
7. Reminder Villex bewoners vanaf 1-4-2018
8. Planning en afspraken met Villex over (leeg) opleveren panden en terrein op 1-1-2019
9. Eindevaluatie en exploitatie project tijdelijke huisvesting Landgoed Dennenheuvel op 1-5-2019 

Inburgering en participatie
10. Participatieverklaringstraject eind 2017
11. Einde gemeentelijk versnellingsarrangement per 1-1-2018
12. Proeftuin Bloemendaal voor gezondheid, onderwijs en werk in 2018

Risico's
Voor deze laatste periode van iets langer dan een jaar zijn er vijf risico's:

1. Vanwege een onverwachte toename van vluchtelingen zijn de gebouwen op Landgoed 
Dennenheuvel dringend nodig, maar bezet door Nederlandse economisch dakloze gezinnen. 
Als dit probleem zich voordoet, dan gaan we op het niveau van de Veiligheidsregio 
Kennemerland in gesprek over oplossingen voor beide groepen.

2. De groep Eritreeërs weigert om verschillende redenen ieder huisvestingsaanbod.
Een statushouder krijgt, in overleg met Vluchtelingenwerk, per brief een passend aanbod. 
Dit is een laatste kans en de consequentie van weigering is geen nieuw aanbod en zelf 
zorgen voor woonruimte eigen per 1 april 2019. \Ne gaan hierover in gesprek en leggen het 
schríftelijk vast.

3. Er zijn niet voldoende te huisvesten statushouders en economisch dakloze gezinnen met 
leegstand als gevolg. Leegstand zorgt voor verloedering en hoge financiële lasten voor de 
gemeente.
De gemeente en Villex zullen via hun websites en netwerken actief bekend maken dat er op 
Landgoed Dennenheuvel tijdelijke fìexibele huisvesting is voor de drie beoogde 
doelgroepen: statushouders, Nederlandse economisch dakloze gezinnen en Villex-bewoners 
met een maatschappelijke betrokkenheid. Tot nu toe was dat niet nodig.

4. De Nederlandse gezinnen en de voor statushouders verantwoordelijke gemeenten en 
corporaties zijn niet in staat op tijd vervolghuisvesting te regelen vanaf 1 april 2019. 
Bloemendaal legt haar huisvestingsopgave vast in het uitvoeringsprogramma wonen en in 
de prestatieafspraken met de corporaties.
Bloemendaal legt de boete van C 5.000,- per week (art. 9.4 Gebruiksovereenkomst) door 
naar de Nederlandse gezinnen en verantwoordelijke gemeenten. Partijen hebben hiermee 
per mail ingestemd.

5. Er zijn geen trekkers te vinden voor de drie onderwerpen in de proeftuin en de 
samenwerking stokt.
De gemeente Bloemendaal laat met innovatieve, kleinschalige experimenten voorbeelden 
van samenwerking zien.



Beleid
Bloemendaal

Aan de leden van de gemeenteraad

Gemeente Bloemendaal 
Postbus 201 
2050 AE Overveen 
T 14 023
gemeente@bloemendaal.nl 
www bloemendaal nl

Datum
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Onderwerp 
Verzonden 
Bijlage(n)

19 oktober 2016 
2016039338 
Het college
rapportage locatiestudie sociale woningbouw

rapportage locatiestudie sociale woningbouw (2016038522) 
overzicht plancapaciteit sociale woningbouw (2016039343)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het college heeft op 17 oktober 2016 de rapportage locatiestudie sociale woningbouw vastgesteld. 
Deze rapportage beperkt zich tot de ruimtelijke verkenning naar locaties buiten lopende (grotere) 
ontwikkelingen. In deze brief informeert het college u over deze rapportage.

Aanleiding
In Bloemendaal is een tekort aan sociale huurwoningen. Reguliere woningzoekenden moeten circa 
8 jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Het college 
wil dat woningzoekenden sneller in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. On
danks de lopende projecten Vijverpark, Park Vogelenzang en Dennenheuvel kan echter onvol
doende worden bijgedragen aan het tekort aan sociale huurwoningen.

Daarom heeft het college gezocht naar nieuwe (kleine) locaties waar sociale woningbouw nog een 
goede mogelijkheid is. Dat is overigens ook zo afgesproken met de corporaties. In de projectop- 
dracht locatiestudie sociale woningbouw, waarover wij u op 28 juni 2016 hebben geïnformeerd, 
zijn onderzoekstappen beschreven waarvan nu de eerste stap is afgerond.

Locatie onderzoek
Het college heeft onderzocht welke locaties in aanmerking komen voor de bouw van sociale huur
woningen. Dit onderzoek bestond uit twee fases.

Eerst heeft het college een longlist opgesteld van locaties die in het kader van deze opdracht wor
den onderzocht. Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd:

1. De locatie is eigendom van de gemeente Bloemendaal.
2. De structuurvisie laat woningbouw toe.
3. Het is aannemelijk dat er minimaal 6 sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.
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Vervolgens heeft het college onderzocht wat het huidige gebruik van de locaties is en of dit ge
bruik kan worden opgeheven, dan wel verplaatst. Tevens is onderzocht of de boekwaarde van de 
onderzochte locaties al dan niet een belemmering vormt om de grond met de bestemming 'sociale 
woningbouw' aan een corporatie te verkopen.

De resultaten van dit onderzoek vindt u terug in de bijgevoegde rapportage locatiestudie sociale 
woningbouw.

Short list
Uit het onderzoek komen vijf locaties naar voren die kansrijk zijn om aan te bieden aan de corpo
raties voor de bouw van sociale huurwoningen:

1. Voormalige peuterspeelzaal, Bispinckpark 44 en 45, Bloemendaal
2. Grasveld hoek Blekersveld/ Westelijke randweg, Overveen
3. Speeltuin Duinweide, Deken Zondaglaan, Vogelenzang
4. Grasveld Anemonenplein, Bennebroek
5. Parkeerterrein Van Lieroppark, Bennebroek

Potentiële piancapaciteit
Het college heeft een eerste raming van het aantal woningen per locatie gemaakt. In totaal kun
nen op deze vijf locaties tussen de 50 en 100 woningen worden gebouwd. Rekening houdend met 
een planontwikkelings- en proceduretermijn van 3 tot 4 jaar en een voorbereidings- en realisatie- 
termijn van 2 jaar, kunnen de eerste woningen vanaf 2022 worden opgeleverd.

Op de locaties Vijverpark en Park Vogelenzang worden ook sociale huurwoningen gebouwd. Op 
het Vijverpark worden medio 2018 23 zelfstandige sociale huurwoningen opgeleverd. Op Park 
Vogelenzang worden naar verwachting in de periode 2020-2025 70 tot 90 sociale huurwoningen 
gebouwd. Als op al deze locaties sociale huurwoningen worden opgeleverd, kan de voorraad tot 
en met 2025 met circa 150 tot 200 woningen worden uitgebreid. Daarmee kan een substantiële 
bijdrage worden geleverd in het terugdringen van de bestaande wachtlijsten.

Opstellen ruimtelijke kaders
Het college heeft aan de corporaties gevraagd om te onderzoeken of ze op deze locaties sociale 
huurwoningen kunnen bouwen en zo ja, welke wensen ze hebben met betrekking tot het pro
gramma.

Nadat de corporaties hun wensen en bedenkingen hebben kenbaar gemaakt, stelt het college 
beleid per shortlist locatie een ruimtelijk kader op. Zowel de corporaties als de direct omwonen
den worden hierbij geconsulteerd. Wij starten vanaf januari 2017 met het opstellen van de ruim
telijke kaders.

De ruimtelijke kaders worden ter vaststelling aan uw raad aangeboden. De betreffende locatie 
wordt pas formeel als woningbouwlocatie aan één van de corporaties aangeboden als uw raad 
hiervoor een ruimtelijke kader heeft vastgesteld.

Communicatie en Participatie
Het college hecht er veel waarde aan dat omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium worden 
betrokken bij deze locatiestudie. Daarom informeren wij de direct omwonenden dat het college 
samen met de corporaties onderzoekt of er sociale woningbouw op deze vijf locaties kan worden



gebouwd. Omwonenden worden vanaf de start geconsulteerd over het opstellen van het ruimtelijk 
kader. Zij kunnen meedenken over bijvoorbeeld over het inrichten van parkeerplaatsen of de si
tuering en omvang van de bouwmassa vanwege bezonning. Hiervoor wordt per locatie een com
municatieplan opgesteld.

Er wordt tevens een website ingericht voor het project 'nieuwbouwlocaties sociale woningbouw'. 
Hierop worden alle shortlistlocaties beschreven en wordt te zijner tijd alle relevante informatie 
gepubliceerd, zoals de ruimtelijke kaders, woningbouwplannen, planningen en besluiten.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris
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Datum
Ons Kenmerk 
Onderwerp 
Bijlage(n)

Datum overleg

Locatie

5 december 2019 
2019008198
Verslag bestuurlijk overleg Provincie en COA

: 5 december 2019 

: Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem

Aanwezig : Cees Loggen, gedeputeerde Provincie NH
Elbert Roest, burgemeester gemeente Bloemendaal
Susanne de Roy Zuidewijn-Rive, wethouder gemeente Bloemendaal
Ambtelijke ondersteuning gemeente Bloemendaal
Ambtelijke ondersteuning COA
Ambtelijke ondesteuning Provincie NH

Beknopt verslag
NB: Dit is het verslag opgesteld door de projectmanager van de gemeente Bloemendaal. De 
provincie maakt het definitieve verslag. Dit verslag moet door de toezichthouder, de provincie worden 
opgesteld. De provincie heeft toegezegd dat het verslag voor het einde van 2019 wordt toegestuurd.

Gedeputeerde Loggen geeft aan dat gemeente Bloemendaal de taakstelling die nu open staat, moet 
oplossen. Het is een wettelijke plicht, waar de provincie op dient toe te zien. Op basis van het plan 
van aanpak/bestuursopdracht dat het college heeft vastgesteld op 21 november kan de provincie 
een jaar uitstel geven voor de taakstelling die voor 31 december 2019 open staat. Dit betekent dat de 
gemeente vóór 31 december 2020 voldaan moet hebben aan de taakstelling. De genoemde 
aantallen statushouders in de brief van de provincie zijn volgens het COA in overeenstemming met 
wat zij hebben vastgelegd.

Daarbij moet gemeente Bloemendaal ook rekening houden met de verhoogde instroom van 
statushouders in 2020. Als niet is voldaan aan de taakstelling, dan treedt de provincie per 1 januari 
2021 in de plaats. Dat betekent dat de verplichting van de gemeente wordt overgenomen door de 
provincie op kosten van de gemeente Bloemendaal. Op dat moment neemt de provincie de regie 
over en bepaalt op welke manier de statushouders binnen de gemeente worden geplaatst.

De provincie adviseert de gemeente Bloemendaal om naast de tijdelijke huisvesting die in de 
bestuursopdracht wordt voorgesteld, te zoeken naar andere opties voor het huisvesten van de 
statushouders. Zorg voor “meerdere ijzers in het vuur”. Dit om er zeker van te zijn dat er volgend jaar 
een oplossing komt voor het huisvesten van de statushouders volgens de taakstelling en de 
provincie niet in de plaats hoeft te treden.

BLOEMENDAAL OVERVEEN AÏRDENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG
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Dankzij de goede samenwerking tijdens project Dennenheuvel is het COA bereid te helpen door
volgend jaar gemeente Bloemendaal aan meer statushouders te “koppelen”, zodat Bloemendaal aan 
de taakstelling kan voldoen.


