
Van: Antwoord Gemeente Bloemendaal   

Verzonden: woensdag 15 maart 2023 11:18 

Aan: Roos-Andriesse, Marylies   

CC: Griffie Bloemendaal  

Onderwerp: RE: vervolgvraag HvB voor wethouder Gamri over vrijgekomen sociale huurwoningen 

 

Geachte mevrouw Roos,  

 

Dank voor uw vraag. Wij hebben de indruk dat u in uw tabel informatie over twee verschillende 

perioden naast elkaar legt. Omwille van overzicht en duidelijkheid ziet u hieronder de cijfers over 

dezelfde periode, namelijk van juli 2021 tot juli 2022.  

 

Periode: Juli 

2021-juli 2022 

Woningen 

verhuurd* 

woningen verhuurd aan 

statushouders 

gehuisveste 

statushouders totaal 

Bloemendaal 41 3 7 personen 

Overveen 7 0 0 personen 

Aerdenhout 4 1 4 personen 

Vogelenzang 21 1 1 persoon 

Bennebroek 21 5 16 personen 

*Op basis van informatie aangeleverd door de corporaties (Pré Wonen, Brederode, Woonzorg) 

 

Het aantal woningen dat beschikbaar werd gesteld aan statushouders is gelijk aan het aantal 

woningen dat is verhuurd aan statushouders. Ter nuancering van de cijfers is een relevante 

kanttekening dat verhuurde corporatiewoningen ook gelabeld kunnen zijn voor een specifieke 

doelgroep. Indien het bijvoorbeeld een seniorenwoning is, dan zal deze woning niet toegewezen 

worden aan een statushouder.  

 

Vervolgvragen kunt u richten aan de griffie,  

Antwoorden op dit emailadres is niet mogelijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens burgemeester en wethouders 

Gemeente Bloemendaal 
023-5225555 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ | Overveen  

   

 

 

 

 

Van: Griffie Bloemendaal   

Verzonden: maandag 23 januari 2023 12:57 

Aan: College Bloemendaal  >; MT Bloemendaal   

Onderwerp: FW: vervolgvraag HvB voor wethouder Gamri over vrijgekomen sociale huurwoningen 

 

Geacht College van B&W, 

Hierbij zenden wij u de aanvullende technische vragen van mevrouw Roos (HvB) aan u door. 

http://www.bloemendaal.nl/
http://www.bloemendaal.nl/
https://www.facebook.com/GemBloemendaal
http://linkedin.com/company/gemeente-bloemendaal
http://twitter.com/bloemendaaltwit


We doen u het verzoek de antwoorden rechtstreeks aan de vragensteller te doen toekomen met een 

cc aan de griffie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

 

 

 

Van: Marielys Roos   

Verzonden: vrijdag 20 januari 2023 17:44 

Aan: Griffie Bloemendaal  

Onderwerp: vervolgvraag voor wethouder Gamri 

 

Wethouder Gamri, via griffier, 

 

Waar het ons om te doen was bij onze vragen over vrijgekomen sociale huurwoningen juli 2021/juli 

2022 was inzicht te krijgen in het aantal woningen dat voor statushouders wordt beschikbaar gesteld 

tov het totaal aantal woningen dat in dat jaar vrijkwam. 

 

Dat weten we nog steeds niet. We hebben het volgende overzicht samengesteld aan de hand van de 

info die ons is toegestuurd: 

 

    statushouders gehuisvest sociale huurwoningen vrij 

Bloemendaal 11   41    

Overveen  0   7    

Aerdenhout 4   4    

Vogelenzang 1   21    

Bennebroek 31     21     

 

Maar dit zegt natuurlijk niets over hoeveel statushouders in een woning van de 

woningbouwcorporatie zijn gehuisvest. 

Gaarne aanvullen dit overzicht met het aantal woningen dat beschikbaar werd gesteld voor de 

aantallen statushouders gehuisvest in die periode.  

U vertelde ons dat een evenredige verdeling onmogelijk is over de kernen omdat er niet in elke kern 

evenveel sociale huurwoningen zijn en bovendien niet evenredig woningen beschikbaar komen. Dat 

begrijpen we. Maar is het wel zaak om te kijken of er geen al te scheve verhoudingen ontstaan. Zie 

bijv Bennebroek: 31 statushouders en in Bloemendaal 11. Dat terwijl er 41 woningen in Bloemendaal 

vrij zijn gekomen en in Bennebroek 21. Je zou verwachten dat die verhouding anders is dan zoals 

hierboven weergegeven. Dit is belangrijk omdat het gaat over een evenwichtig woonbeleid over alle 

kernen. Met het dorpskernenbeleid zal echt rekening moeten worden gehouden bij huisvesting van 

statushouders lijkt ons. Dus graag uw terugkoppeling/reactie hierop. 

 

Wij willen u v 

 

Mvrgr, 



Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 
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