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Hu isvesting statushouders

Geachte gedeputeerde,

geachte heer Loggen,

Morgen vindt er gezamenlijk overleg plaats tussen u, wethouder De Roy van Zuidewijn en wethouder

Wijkhuisen over de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders in de gemeente

Bloemendaal. Ter voorbereiding daarop stel ik u graag door middel van deze brief op de hoogte van

de actuele stand van zaken.

Aantallen

De stand in het formele registratiesysteem van het COA is nu 32.

Dit cijfer behoeft nuancering en geeft een onjuist beeld van de inspanningen van onze gemeente.

Overigens worden bij iedere opstelling weer net andere cijfers genoemd. De verwachting was dat per

3l december 2O2O in Bloemendaal43 statushouders woonruimte zouden hebben gevonden. Door

de coronamaatregelen zijn de in december geplande plaatsingen van 16 statushouders niet

gerealiseerd. Op zeer korte termijn zullen deze mensen alsnog geplaatst worden.

Deze huisvesting reduceert de taakstelling 2020 dus tot 32 - 16 = 16.

Concluderend, de eindstand van de taakstelling over 2020 zou moeten bedragen: 16 statushouders.

lnspanningen gemeente

Met alle moeilijkheden en weerstand die wij als college van B&W in Bloemendaal bij de uitvoering

van plannen hebben ondervonden, zijn wijvan mening hiermee een uiterste krachtsinspanning te
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hebben geleverd. Daarbij willen wij opmerken dat het optreden van de omgevingsdienst Noord-
Holland Noord een belemmerend onderdeel is geweest in meerdere opzichten, hetgeen beslist ook
zijn weerslag heeft op langere termijn. Overigens is het uiteindelijke resultaat mede bereikt door
nauwe samenwerking met andere partijen, in het bijzonder de woningcorporaties.

Verder willen wij u wijzen op het feit dat de realisatie van huisvesting voor statushouders in
nagenoeg alle gemeenten in Nederland een groot probleem vormt. Zie bijvoorbeeld de recente brief
over dit onderwerp van gemeenten in de regio Alkmaar.

Jaar 2021

ln het licht van gedane inspanningen en in de context van de landelijke situatie vezoeken wij u thans
om niet de volgende trede in de interventieladder toe te passen. lngrijpen door de provincie zou
onder deze omstandigheden naar onze mening niet redelijk en disproportioneel zijn.

Wij blijven ons ook in het komend jaar met volle kracht inspannen om aan de taakstelling te voldoen
Enkele te voorziene nieuwbouwprojecten geven ons ook het vertrouwen in de toekomst een
inhaalslag te kunnen maken.

ln het bestuurlijk overleg van morgen licht wethouder De Roy van Zuidewijn graag toe welke plannen

wij als college hebben om het komende jaar aan de taakstelling van het huisveste 6+de
verwachte opgave 2021 van 38) statushouders te kunnen
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