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Onderwerp
Inzet locatie Oldenhove ten behoeve van statushouders en andere doelgroepen

Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2022;

besluit:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad 
geen wensen of bedenkingen indient over de wijze waarop het college de inzet van de 
locatie Oldenhove ten behoeve van statushouders en andere doelgroepen wenst vorm te 
geven conform dit voorstel.

De raad voornoemd, d.d. 24 mei 2022

CDA, GroenLinks, D66, PvdA hebben in de raad van 21 april 2022 een amendement ingediend 
(kenmerk A, Corsanummer 2022001310) met het dictum:
Besluit:
Het voorgestelde besluit te vervangen door:
1. een budget van C 1.870.000 ten behoeve van de aanvangsinvestering project Oldenhove 
beschikbaar te stellen, waarbij het budget wordt aangewend voor het uitvoeren van achterstallig 
onderhoud, voor de inrichting van de buitenruimte, voor de afwerking van 90 woonunits en voor 
begeleidings- en advieskosten incl. 10o7o onvoorzien;
2. het budget voor een bedrag van C 450.000 te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage beschikking 
regeling huisvesting aandachtsgroepen en het overige deel ad C 1.420.000 te onttrekken uit de 
flexibele algemene reserve.

De stemmen staakten: 9 voor (D66, GroenLinks, PvdA, CDA), 9 tegen (VVD, Hart voor 
Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal) en 1 afwezig.
In de extra raad van 24 mei 2022 is opnieuw gestemd en is het amendement aangenomen: 10 
voor (D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Zelfstandig Bloemendaal), 7 tegen (WD, Hart voor 
Bloemendaal) en 2 afwezig.

Met inachtneming van aangenomen Amendement Arts het raadsvoorstel in stemming gebracht 
en aangenomen: 10 voor (D66, GroenLiŕļksT'PvdA, CDA-,"Zelfstandig Bloemendaal), 7 tegen (VVD, 
Hart voor Bloemendaal) en 2 afwezii

de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit
Op grond van artikel lid van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen 
wensen of bedenkingen indient over de wijze waarop het college de inzet van de locatie 
Oldenhove ten behoeve van statushouders en andere doelgroepen wenst vorm te geven 
conform dit voorstel.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Om een bijdrage te leveren aan de problematiek van de overvolle AZC's en ook in de nabije 
toekomst woonruimte te kunnen bieden aan de statushouders die gekoppeld zijn aan Bloemendaal, 
zoekt het college naar huisvestingsmogelijkheden. Locatie Oldenhove is beschikbaar en kan voor 
dit doel als zogenaamde tussenvoorziening worden ingezet.

De raad heeft op 3 februari 2022 zijn zienswijze gegeven op het voorgelegde raadsbesluit d.d. 13 
januari 2022 (corsanummer 2022000087) om locatie Oldenhove te huren voor een periode van 10 
jaar. Middels deze zienswijze zijn kaders meegegeven aan de verhouding aan te huisvesten 
doelgroepen in Oldenhove.

In het raadsbesluit van januari 2022 werd aanvankelijk uitgegaan van een periode van één jaar 
waarin onder regie van het COA statushouders zouden worden gehuisvest. Na deze periode zou de 
regie overgaan naar de gemeente, die in jaar 2 tot en met jaar 10 verschillende doelgroepen zou 
huisvesten waaronder statushouders.

Middels de aangenomen zienswijze van de raad is in afwijking hierop besloten de regie al vanaf 
jaar 1 bij de gemeente te leggen en is er een maximum gesteld aan het aantal te huisvesten 
statushouders (maximaal 90). In de zienswijze wordt aangegeven dat er uitgegaan moet worden 
van een kostendekkende exploitatie, maar dat gelet op deze beperkingen een extra financiële 
bijdrage van de gemeente voor de hand ligt.

In de achterliggende periode is er met deze en de andere uitgangspunten van de zienswijze verder 
gewerkt aan het project Oldenhove. Op 9 maart jl. ontving de raad al ter informatie een procesplan 
(procesplan d.d. 9 maart '22 is bijgevoegd) met de werkzaamheden en een planning van de 
ingebruikname en een business case met de financiële prognoses voor de exploitatie. Tegelijkertijd 
heeft de gemeente met Sint Ĵacob besprekingen over het huurcontract gevoerd. De resultaten 
daarvan worden verwoord in het huurcontract. Daarnaast is er een participatieplan (participatieplan 
d.d. 12 april '22 is bijgevoegd) uitgewerkt dat voorziet in het betrekken van belanghebbenden bij 
de maatschappelijke vraagstukken rond de ontwikkeling zoals bij vraagstukken over de inrichting 
van de buitenruimte.

De business case heeft naar aanleiding van deze resultaten een update gekregen (business case 
d.d. 12 april '22 is bijgevoegd). Om de onvoorziene kosten te dragen is het ministerie van 
Binnenlandse Zaken bij de ontwikkeling aangesloten. Het ministerie buigt zich over ons verzoek om 
garant te staan voor het exploitatietekort en eventuele onvoorziene kosten.

Om de exploitatie op te kunnen starten zal een aantal aanvangsinvesteringen worden gedaan. De 
raad zal worden gevraagd het budget, benodigd voor deze investeringen, beschikbaar te stellen. 
Alvorens hiervan sprake is wordt de raad door middel van dit voorstel op de hoogte gebracht van 
de wijze waarop het college hier aan vorm wil geven en wordt de raad in de gelegenheid gesteld 
hierop zijn wensen of bedenkingen te geven.

Beoogd effect
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De raad te informeren over de wijze waarop het college vorm wil geven aan de financiering en 
exploitatie van Oldenhove alsmede het hierbij behorende participatieplan en de raad in de 
gelegenheid te stellen hierop eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Politieke keuzeruimte
Het besluit tot het aangaan van afspraken over de inzet van Oldenhove is een collegebevoegdheid. 
Middels dit raadsbesluit vraagt het college wensen en bedenkingen ten aanzien van de financiering 
en exploitatie van Oldenhove.

Gedachtegang
Argumenten

Er is een aanvangsinvestering mee gemoeid van C 1.870.000 en deze voorziet in de volgende 
onderdelen:

een budget van C 1.000.000 voor investeringen in het groot onderhoud van gebouw 
Oldenhove;
een budget van C 150.000 voor investeringen in de buitenruimte van Oldenhove; 
een budget van C 450.000 voor de afwerking van 90 woonunits;
een budget van C 100.000 ten behoeve van advies en begeleiding voor de ingebruikname 
van Oldenhove;
een budget van C 170.000 onvoorzien (betreft 10oZo van O 1,7 miljoen).

De uitgaven komen voor een bedrag van C 1.420.000 ten laste van de flexibele algemene reserve. 
De ontvangen rijksbijdrage van C 450.000 wordt ingezet voor de afwerking van de 90 woonunits.

Uitgangspunt is een exploitatie met een financiële bijdrage van de gemeente.
De aanvangsinvesteringen zijn onderdeel van de business case. De business case voorziet erin dat 
deze uitgaven tijdens de looptijd van de exploitatie voor een belangrijk deel worden terugverdiend 
via de verhuuropbrengsten.
De business case laat - zonder rekening te houden met onvoorziene kosten - een exploitatietekort 
zien van C 207.000 in 10 jaar tijd. Dat is gemiddeld C 20.700 per jaar.
Zonder bijdrage van het Rijk en zonder onvoorziene kosten is dit de geprognosticeerde bijdrage die 
de gemeente jaarlijks levert.

Er is een bijdrage van het Rijk gevraagd.
Omdat het eerste jaar van de exploitatie niet meer voor rekening van het COA komt is aan het Rijk 
een garantstelling voor de exploitatie gevraagd. De hoogte van de gevraagde garantstelling 
bedraagt C 909.000 en is opgebouwd uit het begrote exploitatietekort van C 207.000 en een post 
onvoorzien van C 702.000. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken beraadt zich op dit moment over 
het verzoek om een bijdrage te leveren.

De exploitatiekosten zijn realistisch begroot
De vaste lasten die de gemeente als huurder jaarlijks moet maken zijn voorzien in de business 
case. Naast de huursom van C 390.000 per jaar die de gemeente aan Sint Jacob betaalt (totaal 
afgerond C 4.370.000 in 10 jaar tijd), is er voor de gehele looptijd nog C 2.647.000 begroot voor 
beheer en onderhoud en voor dekking van de aanvangsinvesteringen. Over de looptijd van 10 jaar 
bedragen de totale vaste lasten derhalve afgerond (4.370.000 + 2.647.000 C 7.017.000. Dit is 
behoudens het bedrag voor 1007o onvoorziene lasten ad C 701.665.

NB. De huurprijs was getaxeerd op C 510.000 per jaar. Om de business case haalbaar te maken is 
dit bedrag in de onderhandeling verlaagd naar C 390.000 per jaar. Aanvankelijk was er ook sprake 
van een éénmalige bijdrage ad C 680.000 vanuit de business case om de investeringen door de
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vorige huurder van Oldenhove (Pro Senectute) te compenseren. Deze kosten zijn uit de business 
case gehaald en komen voor rekening van Sint Jacob.
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De exploitatieopbrengsten zijn realistisch begroot
De huurinkomsten van de gemeente zijn begroot op in totaal C 6.360.000 over de looptijd van 10 
jaar. Uitgangspunt voor bepaling van de verhuurwaarde zijn de taxaties die op verzoek van het 
College Sanering Zorginstellingen zijn gemaakt. De taxaties zijn gemaakt conform het 
puntenwaarderingsysteem en leiden tot huurprijzen van de woonunits die lager zijn dan de 
"liberaliseringsgrens". Dat wil zeggen dat de woningen sociale huurwoningen zijn en in aanmerking 
komen voor huurtoeslag. Er is in de berekeningen uitgegaan van een bezettingsgraad van 
gemiddeld 930zb. De reeds toegekende subsidie inkomsten bedragen C 450.000.
Samen zijn de exploitatieopbrengsten afgerond totaal C 6.810.000 in 10 jaar.

Kanttekeningen

De business case is een begroting en brengt onzekerheden met zich mee.
Tijdens de exploitatiefase kunnen zaken anders zijn dan in de begroting is aangenomen. Het is 
daarom belangrijk dat er goed management op het project is, zodat de contracten tussen partijen 
worden nageleefd en er zicht is op actuele financiële informatie en risico's zijn geborgd.

Het exploiteren van een woongebouw is geen kerntaak van de gemeente.
Het operationele beheer van het gebouw zal bij een professionele partij worden ondergebracht. De 
kosten hiervan maken onderdeel uit van de business case.

Alternatieven

Niet investeren in groot onderhoud
Besloten kan worden om niet te investeren in groot onderhoud. Daarmee bestaat er een gerede 
kans dat gebreken zich onverwachts en tussentijds voordoen en dan ad hoe moeten worden 
hersteld. Er zal rekening gehouden moeten worden met een grotere reservering voor 
onderhoudskosten en er is meer risico op een stuk huurderving als gevolg van optredende 
gebreken.

Niet investeren in de buitenruimte
Besloten kan worden om niet te investeren in de buitenruimte. Daarmee komt het onderhoud en 
eventuele aanpassingen aan de buitenruimte te vervallen. Ook zal de participatie met de 
belanghebbenden op dit aspect nader bekeken moeten worden.

Overwegingen van het college
Huisvesting van statushouders en de woningnood is inmiddels al járen een gespreksonderwerp in 
het college en de raad. Het college denkt met de inzet van Oldenhove voor een termijn van 10 jaar 
een goede oplossing gevonden te hebben voor de huisvesting van verschillende doelgroepen. 
Daarnaast wil het college verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan het 
capaciteitstekort in de AZC's. De gemeente Bloemendaal kan daar op deze manier een steentje aan 
bijdragen. Gegeven de voorgenomen huurperiode vindt zij het vanuit kwaliteitsoogpunt 
noodzakelijk om tot uitvoering van het groot onderhoud over te gaan.

Middelen
Financiële middelen
De financiële gevolgen van de business case huisvesting Oldenhove zijn in beeld en worden 
vertaald en verantwoord in een wijziging van de begroting. Dit volgens staand financieel beleid 
rekening houdende met de gemeentelijke verantwoordingsregels en -richtlijnen van het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). De gemeente krijgt als huurder naast de huurprijs ook 
incidentele lasten zoals de kosten van het achterstallig onderhoud, de terreininrichting, de 
afwerking van 90 woonunits en advies en ambtelijke ondersteuning. Daarbij is het verstandig ook
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direct rekening te houden met een deel onvoorziene kosten welke onderdeel uitmaakt van de 
business case.

Het gecomprimeerd overzicht van alle kosten uit de business case is hieronder weergegeven.

KOSTEN GEMEENTE

A Huurkosten-Ten laste van gemeente
jaar 1 Totaal 1-10

1 huur gebouw Oldenhove 390.048 390.048 4.369.857
2 groot onderhoudskosten 1094 van huur 39.005 436.986
3 beheerskosten 1094 van huur 39.005 436.986
4 OZB eigenaar 6.500 6.500 72.822
5 afschrijvingen groot onderhoud 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6 afschrijving terreininrichting 150.000 150.000 150.000
7 rentelasten nvt 0
8 afwerking 90 woonunits 450.000 450.000 450.000
9 advies, ambt. ondersteuning 100.000 100.000 100.000

10 verhuurdersheffing nvt 0 0
11 onvoorzien 1094 170.000 701.665

Totaal lasten gemeente 2.344.558 7.718.315

BATEN GEMEENTE

jaar 1 Totaal 1-10
B Opbrengsten gemeente

1 verhuur woonunits 549.000 6.359.095
2 subsidieopbrengst 450.000 450.000

Totale baten gemeente 999.000 6.809.095

SALDO GEMEENTE (BATEN - KOSTEN) -1.345.558 -909.220

SALDO GEMEENTE (BATEN - KOSTEN) exlusiefpost 11. Onvoorzien -1.175.558 -207.555

Kosten van BTW voor opvang van statushouders die verband houden met deze opgave worden als 
kostprijsverhogend aangemerkt. Er is immers sprake van individuele verstrekkingen. Dit geldt niet 
voor de huurprijs, vrijstelling, en de kosten van advies en ambtelijke ondersteuning waarvan de 
BTW als compensabel kan worden aangemerkt. Dit betekent dat de gemeente voor de overige 
kosten geen aanspraak kan doen op teruggave van BTW uit het BTW-compensatiefonds en de 
betaalde BTW als kosten zal moeten verantwoorden. Dit houdt in dat de in de business case 
genoemde bedragen voor het onderhoud, groot onderhoud, beheer, terreininrichting en afwerking 
van de 90 woonunits inclusief BTW zijn.

De gemeente is geen eigenaar van het pand en zal de in de business case genoemde 
investeringslasten, zoals die voor groot onderhoud ad C 1.000.000, de terreininrichting ad 
C 150.000 en de afwerking van 90 woonunits ad C 450.000 in één keer ten laste van de exploitatie 
verantwoorden. Daarbij komen de kosten van advies en ambtelijke ondersteuning ad C 100.000 en 
lOo/o onvoorzien voor een bedrag van e 170.000. Dit betekent dat voor een totaalbedrag van 
C 1.870.000 incidentele dekkingsmiddelen gevonden moeten worden. Een deel van de lasten wordt 
afgedekt door de ontvangen rijksmiddelen van C 450.000 welke voor de afwerking van de 90 
woonunits is bestemd. Resteert een bedrag van C 1.420.000 waarvoor in afwachting van eventueel
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aanvullende middelen van het Rijk de flexibele algemene reserve wordt aangesproken. De raad 
wordt voorgesteld om een budget van C 1.870.000 voor aanvangsinvesteringen huisvesting 
Oldenhove beschikbaar te stellen waarvan een bedrag van C 1.420.000 wordt onttrokken aan de 
flexibele algemene reserve. De stand van de flexibele algemene reserve is hiervoor toereikend. Dit 
is onderdeel van besluitvorming.

Zoals voorgesteld komt het grootste deel van de aanvangsinvesteringen ten laste van de flexibele 
algemene reserve van de gemeente en wordt over een termijn van 10 jaar via de verhuur van het 
pand voor een deel terugverdiend. Volgens de business case resteert na de looptijd van 10 jaar 
een tekort van ca. C 910.000 waarbij rekening is gehouden met een bedrag voor onvoorzien van 
ca. C 702.000. Als er geen onvoorziene kosten worden gemaakt bedraagt het tekort ca. C 207.000. 
Zoals hiervoor al gememoreerd beraadt het ministerie van Binnenlandse Zaken zich op dit moment 
nog over het verzoek om een bijdrage te leveren.

Naast bovengenoemde effecten is nog een aantal risico's onderkend. In de business case is er 
aandacht voor deze risico's en de wijze waarop deze worden beheerst. Mochten risico's toch 
optreden dan is er het budget onvoorzien om hier dekking aan te geven.

Bij een positief besluit en voortgang van het project zullen de kosten van exploitatie zoals de huur 
en servicekosten en de opbrengsten w.o. de verhuur van de woonunits en de doorbelasting van de 
servicekosten worden meegenomen bij de voorbereiding en opstelling van de begroting 2023 of zo 
mogelijk eerder bij wijziging van de begroting 2022.

Communicatie
Het is belangrijk dat de communicatie naar omwonenden zorgvuldig gebeurt en eerlijk en 
transparant is. Als er inhoudelijk nog veel onduidelijkheden zijn moeten we inzetten op 
procesinformatie, als daarin iets gebeurt uiteraard. De focus ligt hierbij op de eerste maanden, 
waarin besluitvorming, opknappen van de woonomgeving en inhuizing en inburgering van 
statushouders spelen.

De primaire doelgroep zijn direct omwonenden van Oldenhove en belangengroepen, zoals scholen 
en buurtverenigingen. In het communicatieplan voor Oldenhove komt een gedetailleerde 
uitwerking van de primaire en secundaire doelgroepen en stakeholders.

We informeren de doelgroepen bijvoorbeeld eenduidig over de planning, wie er komt te wonen en 
wie de nieuwe inwoners begeleidt. We benoemen de rol en verantwoordelijkheden van diverse 
partijen, zoals COA, gemeente, Vluchtelingenwerk en geven daarbij aan wie waarover 
communiceert en managen de verwachtingen.

Mogelijke online en offline communicatiemiddelen die we hiervoor inzetten zijn: bewonersbrieven 
aan direct omwonenden, informatieavonden, een projectpagina op de website van Bloemendaal 
met de meest actuele informatie waarnaar we via andere (social media) kanalen proactief 
verwijzen en een maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast versturen we persberichten en is er een 
speciaal emailadres voor vragen.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor het communicatieplan. In afstemming op de 
besluitvorming en de fase/mijlpalen van het project passen we de communicatieboodschap, 
communicatiekalender en middelen waar nodig aan.
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Participatie
Er is een participatieplan opgesteld gericht op de ingebruikname en exploitatie van Oldenhove. Dit 
participatieplan d.d. 12 april '22 is ter informatie bijgevoegd bij dit besluit. Onderwerpen waarbij 
met omwonenden en belanghebbenden geparticipeerd kan worden zijn het integratieproces, de 
inrichting van de buitenruimte en de publieke ruimte.
Duidelijke afstemming over wederzijdse verwachtingen aan het begin van het proces is 
noodzakelijk om met elkaar de sociale uitgangspunten voor huisvesting van statushouders te 
bespreken alsook de rollen en verantwoordelijkheden te bepalen en om met elkaar 
aandachtspunten verder uit te werken. Gezamenlijk bepalen we of er sprake dient te zijn van 
bijvoorbeeld een wijkraad/adviesraad en welke partijen daaraan behoren deel te nemen en hoe 
lang en intensief het traject zal zijn.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Na het thans voorliggende besluit zal op basis van de ínhoud van dit voorstel en de eventuele 
ontvangen nadere wensen en bedenkingen een definitief raadsvoorstel worden voorgelegd omtrent 
de financiën en exploitatie van Oldenhove.

Bijlagen
Business Case d.d. 12 april 2022 
Participatieplan d.d. 12 april 2022 
Procesplan d.d. 9 maart 2022

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


