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Amendement

Van:

Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:
Corsanu m mer Raadsvoorstel

Bloemendaal

WD, CDA, VDB, LB

12 december 2Ot9
Spoedhu isvesting Statushouders
2019007884

De raad van de qemeente Bloernendaal, in veroaderina biieen oo 1? decennl¡er:

Kennisgenomen hebbende van het voorstel van burgemeesters en wethouders van 21 november2}tg

Overwegende dat:
-_Het huidige besluit te eng gedefinieerd is;
- Het college uitstel tot eind 2020 heeft gekregen om de huisvesting te realiseren;
- We de oplossing voor huisvesting van statushouders moeten zoeken in een mix van oplossingen dus
streven naar een integrale oplossing.

Besluit:

Het besluit te vervangen door een nieuw besluit

Het college de opdracht te geven een plan van aanpak te maken om in de gemeente Bloemendaal
spoed huisvesting voor statushouders en andere woningzoekenden te realiseren. Daarbij gelden de
onderstaande kaders:

1. Uitgaande van het feit dat Bloemendaal voor december 2020 68 statushouders, te weten 21
gezinnen, moet huisvesten;

2. Het plan van aanpak een integrale oplossing voor vqornoemde statushouders dient te
behelzen; z^,ak"e{l ê.v\ Vlvr¿Iff\

3. De oplossing voor huisvesting ," #fft#.Jîffitgbouw via de woningcorporaties,
realisering van tijdelijke huisvesting in geschikte leegstaande gebouwen, samenwerking met
andere gemeenten e/hçt realiseren van tijdelijke huisvesting door het bouwen van
Flexwon'ingen; t"F

4. Ter overweging kan worden genomen om bij Flexwoningen ook andere doelgroepen te
huisvesten, zodat een gedifferentieerde mix ontstaat en gemengd wonen de integratie ten
goede komt;

5. De huisvesting, voor zover deze ontwikkeld moet worden, zal worden ontwikkeld met
(corporaties en/of ontwi kkelaars) ;6. In deze collegeperiode een plan van aanpak op te leveren voor de definitieve huisvesting voor
de doelgroep, om daarmee niet alleen de achterstand weg te werken, maar ook voor te
sorteren op de toekomst;

7. In het plan van aanpak een financiële paragraaf in te voegen, waaruit de verwachte kosten,
opbrengsten en dekking wordt weergegeven.

8. Het plan van aanpak uiterlijk l februari 2O2O aan de raad aan te bieden.

Stemmen voor

Stemmen tegen
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