
 

Geachte griffier, 

 

Ik wil graag de nadere afspraken met Wibaut ontvangen. Wat mij opviel is dat de toelichting van het 

voorstel Samenvoegen WR1 en statushouders (laatste bladzijde, ‘achterliggende documenten’) als 

enige relevante overeenkomst de anterieure overeenkomst van 10 september 2019 vermeldt 

(document code klopt ook met wat ik heb), terwijl het mij erg plausibel lijkt dat er tenminste al een 

nieuwe concept overrenkomst klaar ligt. De wethouder(s) vonden het blijkbaar niet zo nodig om de 

raadsleden een inkijkje in de voorlopige afspraken gemaakt met Wibaut te geven (verder dan dat het 

voorstel de gemeente nog eens 5,5 ton zou kosten). Dat bedrag komt niet uit de lucht vallen. 

 

Als ik schrijf ‘afspraken’ dan bedoel ik dat in de ruimste zin van het woord. Correspondentie kan ook. 

Ik wil gewoon kunnen zien wat er is geschreven hierover aan de ontwikkelaar. 

 

Mvrgr, 

 

Marielys Roos 

Hart 

 

Nb: ook dit verzoek graag plaatsen op de lijst ingekomen stukken, waarvoor dank 

 

 

Geachte wethouder, 

 

Mijn vraag aan u is gebaseerd op uw mededeling tijdens de cie vergadering deze week dat u met 

Wibaut een afspraak hebt gemaakt om het aantal statushouders dat u wilde huisvesten in WR1 in de 

loop van de jaren terug te brengen naar 10 (of 10%). Of maw: de mix jonge alleenstaanden / 

statushouders zou bij aanvang 50/50 zijn maar na verloop van tijd 90/10. 

 

Ik ben benieuwd wat hiervan op schrift staat en hoe u meent deze afspraak te kunnen naleven? U 

memoreerde tijdens de vergadering dat dit door natuurlijk verloop zijn beslag zou krijgen. Is dit door 

u berekend  zodat u uw belofte gestand kunt doen? 

 

Tenslotte: u stelde dat de wachtlijst in Beverwijk aanzienlijk korter is. Drie jaar. Veel korter dan in 

Bloemendaal 8-10 jaar. Indien de statushouders vanuit de WR1 zouden vertrekken naar betere 

huizen in Beverwijk, tellen deze statushouders dan mee voor Beverwijk als zij daar komen wonen 



binnen 5 a 7 jaar? En als dat zo is, moeten wij dan opnieuw rekening houden met een extra 

taakstelling? Ik ben even benieuwd naar de berekeningswijze van de taakstelling. 

 

Graag verneem ik uw reactie voor de komende raadsvergadering. Overigens: u kunt dit heel kort 

beantwoorden. De laatste twee vragen kunnen bij wijze van spreken met enkel ja of nee worden 

beantwoord. 

 

Dank voor uw moeite, 

 

Mvrgr, 

 

Marielys Roos 

Hart 

 

 

Griffier: gaarne opnemen als technische vraag in lijst ingekomen stukken 


