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Amendement Uitgangspunten project huisvesting 
statushouders 2020

Bloemendaal
Van: GroenLinks
Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Spoedhuisvesting van statushouders en andere woningzoekenden in
Bloemendaal

(2019007884)

De gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 12 december 2019, 

Overwegende dat:

1. In het verslag van het bestuurlijk overleg met de Provincie en COA d.d. 5 
december 2019 is aangegeven dat "de gemeente vóór 31 december 2020 voldaan 
moet hebben aan de taakstelling", waarbij rekening gehouden moet worden met 
de verhoogde instroom van statushouders in 2020;

2. De provincie heeft geadviseerd om naast de tijdelijke huisvesting die in de 
bestuursopdracht wordt voorgesteld, te zoeken naar andere opties voor het 
huisvesten van de statushouders;

3. Hoewel het zeer wenselijk is om statushouders en 'andere doelgroepen' samen te 
huisvesten, kan het - gelet op de tijdsdruk en de eisen die aan de 'andere 
doelgroepen' worden gesteld - misschien te knellend zijn om (zoals in besluitpunt 
2) een dergelijke mix als harde voorwaarde te stellen;

4. De uitgangspunten die zijn genoemd in bijlage 2 (waarnaar in de punten 5 en 6 
van het voorgestelde besluit wordt verwezen), worden gezien als 
randvoorwaarden; maar enkele zijn mogelijk te knellend zijn om tijdig de 
huisvesting te realiseren;

5. Voor hoe lang de tijdelijke woonruimte voor statushouders nodig is
a. staat niet los van in hoeverre definitieve huisvesting voor urgente 

woningzoekenden kan worden gerealiseerd;
b. is van invloed op de duur van de benodigde ruimtelijke procedure;

Besluit:

Het voorgestelde besluit (raadsvoorstel 2019007884) als volgt te wijzigen:

1. Besluit 1: "Voor eind 2020 realiseren van voldoende (tijdelijke) huisvesting voor 
statushouders, voor minimaal vijfjaar";

2. Besluit 2: "Naast statushouders bij voorkeur ook andere doelgroepen te 
huisvesten, zodat een gedifferentieerde mix ontstaat en gemengd wonen de 
integratie ten goede komt";

3. Bijlage 2 op de volgende punten aan te passen:
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I. Uitgangspunten voor de locatie

a. Realisatie z.s.m. maar in elk geval voor eind 2020;

b. Aansluitend op dorpenzone of buiten of in de dorpenzone;

c. Zo goed mogelijke bereikbaarheid van het dorpscentrum;

d. Zo goed mogelijke bereikbaarheid/ontsluiting;

e. Maximale bouwhoogte en maximaal volume, passend bij de locatie.

II. Uitgangspunten voorde haalbaarheid

a. Financiële consequenties (investering[sbijdragen], exploitatie[bijdragen], risico's) 
worden in het Plan van Aanpak en in realisatieplan(nen) aangegeven;

c. Realisatie z.s.m. maar in elk geval voor eind 2020;

d. Plan van Aanpak z.s.m. en uiterlijk begin april 2020;

III. Uitgangspunten voor de woning

a. Zo goed mogelijke architectonisch kwaliteit;

e. Circulaire bouw (indien niet voor tijdelijke verbouw wordt gekozen);

IV. Uitgangspunten voor de doelgroep

b. Goed beheer en bij voorkeur met inwonende huismeester;

V. Uitgangspunten voor samenwerking en participatie

c. Betrekken van stakeholders zoals corporaties, het COA, vluchtelingenwerk, 
zorgpartijen en bij voorkeur ook (ex-)statushouders.

Ingediend door: 

GroenLinks,

R. W. Kruijswijk

S. van Vliet
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