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Toelichting toezicht provincie Noord-Holland

Geachte leden van de gemeenteraad Bloemendaal,

Op 22 augustus 2019 ontving gemeente Bloemendaal een brief met kenmerk 116725711264107 van

de Provincie Noord-Holland. Daarin wijst het college van Gedeputeerde Staten op de wettelijke
verplichting voor het behalen van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. ln

aanvulling op de brief van de provincie treft u hieronder in deze brief een toelichting op het proces

dat tot op heden met provincie Noord-Holland is doorlopen.

Februari 2019

De provincie Noord-Holland heeft gemeente Bloemendaal geattendeerd op de oplopende

achterstand in de taakstelling. De te realiseren taakstelling bedroeg op 1 januari 2019 nog 24
personen en zou per I juli2019 35 personen zijn. De provincie heeft het college verzocht haar

inspanningen om statushouders te huisvesten te intensiveren.

Mei 2019

Op ambtelijk niveau heeft overleg plaatsgevonden om de mogelijkheden voor permanente

huisvesting van statushouders binnen Bloemendaal te bespreken. Daarbij is aangegeven dat
gemeente Bloemendaal over een beperkt aantal sociale huurwoningen beschikt, maar dat zij de

noodzaak voor intensivering erkent. De provincie heeft verzocht de mogelijkheden te beschrijven in

een plan van aanpak.

Juni 2019

ln juni 2019 is het plan van aanpak naar de provincie gestuurd. ln dit plan van aanpak is voorgesteld

om de achterstand in te halen binnen de mogelijkheden van de huisvestingsverordening. Door
jaarlijks in overleg met woningcorporaties 10 corporatiewoningen beschikbaar te stellen voor

statushoudergezinnen zou de achterstand in 2O2O moeten zijn ingelopen. De provincie heeft

vervolgens afgezien van bestuurlijk overleg.
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Augustus 2019

De provincie heeft het college opnieuw een brief gestuurd (zie bijlage 1a). Hierin wordt aangegeven

dat gemeente Bloemendaal de achterstand niet inloopt, maar dat deze is opgelopen van 35 naar 54

personen.

Begin oktober 2019

Opnieuw heeft ambtelijk overleg plaatsgehad en heeft de provincie gemaand dat er extra

maatregelen genomen dienen te worden om de achterstand van de taakstelling voor huisvesting van

statushouders op te lossen. Daarnaast is gevraagd naar de oorzaak van de oplopende achterstand

in de taakstelling.

De reden voor de oplopende achterstand is dat de statushouders die verbleven op Dennenheuvel en

tot dan toe meetelden voor de taakstelling voor huisvesting van statushouders, uiterlijk voor de

zomel van 2019 uit de woning moesten. Bloemendaal beschikt niet over voldoende sociale woningen

om ineens 20 statushouders te huisvesten en heeft afspraken gemaakt met omringende gemeenten,

zoals gemeente Haarlemmermeer. Met de huisvesting van statushouders in deze gemeenten, is ook

het aantal gehuisveste statushouders overgedragen. Hierdoor kregen de statushouders versneld een

eigen woning, maar liep de wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders in Bloemendaal

verder op.

Eind oktober 2019

Naar aanleiding van het ambtelijk overleg heeft wethouder De Roy van Zuidewijn - Rive u tijdens de

raadsvergadering op 3l oktober geïnformeerd over de achterstand in de taakstelling.

November 2019

De provincie heeft contact opgenomen voor het plannen van een bestuurlijk overleg. Dit bestuurlijk

overleg vindt plaats op 5 december aanstaande. Het college is opgedragen om op bestuurlijk niveau

te komen met een nieuw plan van aanpak. Gelijktijdig heeft de Kabinetschef telefonisch contact

opgenomen met de burgemeester om de ernst van de situatie te benadrukken.

Met vriendelijke groet,
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