
Motie Hart voor Bloemendaal, vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 27 januari 2016 
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Het college zonder mandaat van de raad een regioafspraak heeft gemaakt over een verhoogde (lees: 
boven de wettelijke taakstelling) opvang van statushouders in Dennenheuvel waarbij Bloemendaal als 
wachtkamerlocatie fungeert voor de gemeente Haarlemmermeer;
In de gemeente Haarlemmermeer veel lege (kantoor)panden staan en deze gemeente beschikt over een 
veel groter bestand aan sociale huurwoningen en bovendien veel meer grond heeft om sociale 
woningbouw te realiseren terwijl er anderzijds een nijpend tekort is aan sociale huurwoningen in 
Bloemendaal en ook geen grond beschikbaar is om voldoende sociale huurwoningen te bouwen, 
waardoor sprake is van verdringing in dit segment van de woningmarkt wanneer Bloemendaal aan deze 
regioafspraak uitvoering gaat geven;
De wachtkamerlocatie afspraak officieel bekend is gemaakt aan de raad bij het projectplan dat op 18 
december aan de raad is gestuurd via de griffie;
De omwonenden en ouders met kinderen op de St Theresiaschool niet vooraf zijn gekend in dit besluit en 
de zorgen van met name de ouders zeker niet zijn weggenomen op 22 januari jl door burgemeester en 
wethouder;
De burgemeester op 27 oktober 2015 in het tv programma Pauw heeft verklaard dat omwonenden recht 
hebben op directe betrokkenheid bij opvang van migranten en wethouder Kruijswijk ten overstaan van 
een volle zaal op 7 oktober 2015 zelfs heeft toegezegd tegenover omwonenden dat een meningspeiling 
volgt en dat met de uitkomst van die peiling rekening wordt gehouden;
De gemeente eerder bekend heeft gemaakt dat er ook voor andere groepen (jongeren bijv) plaats is in 
Dennenheuvel ivm een gewenste mix van toekomstige bewoners en de huidige bewoners aan dit streven 
een bijdrage kunnen leveren ivm het integratietraject;
de burgemeester op 22 januari jl hoogstpersoonlijk tegen de huidige jonge bewoners heeft gezegd dat het 
geen probleem zou mogen opleveren als zij in Dennenheuvel blijven wonen, vooral omdat hij niet op de 
hoogte was van het feit dat het slechts 4 personen betreft;
De burgemeester heeft toegezegd dit te zullen overleggen zodra hij terug is van vakantie;
Omwonenden ook hebben laten weten dat zij graag zien dat de vier huidige bewoners in Dennenheuvel 
blijven wonen zolang de statushouders daar worden gehuisvest met het oog op integratie en veiligheid;

Draagt het college op:

De omwonenden en de ouders hierboven genoemd te vragen naar hun mening over de 
wachtkamerlocatie en de veiligheid van de kinderen via een meningspeiling en met de uitkomst van die 
peiling daadwerkelijk rekening te houden, conform de belofte van het college;
de tijdelijke huisvesting voor de huidige bewoners te verlengen via een overeenkomst met de eigenaar; 
de regio overeenkomst met de Haarlemmermeer op te zeggen aangezien het onaanvaardbaar is dat 
Bloemendaal optreedt als wachtkamer voor de Haarlemmermeer zonder dat hiervoor een uitdrukkelijk 
mandaat is gegeven door de gemeenteraad van Bloemendaal

En gaat over tot de orde van de dag. 
namens Hart voor Bloemendaal, M Roos
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