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Amendement tijdelijke huur Oldenhove
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Bloemendaal

Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

2022000087
WD
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Tijdelijke huur Oldenhove

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 februari 2022

Kennisgenomen hebbende van het raadsvoorstel Corsa nummer 2022000087

Overwegende dat:

» Bewoners van Overveen ontevreden zijn over de plannen van het college voor de opvang van 
statushouders in Oldenhove in combinatie met tijdelijke woningbouw op het Blekersveld;

» Bewoners van Overveen van mening zijn dat de bewoners onvoldoende zijn geïnformeerd en betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van deze plannen;

» Er daardoor geen draagvlak is onder de bewoners van Overveen voor het voorgenomen besluit;

» De gemeente de wettelijk taak voor de opvang van statushouders wil vormgeven;

» De gemeente ook tijdelijke opvang kan bieden voor de economisch daklozen en andere urgente 
woningzoekenden;

» De accommodatie Oldenhove geschikt lijkt voor tijdelijke huisvesting, daarvoor mogelijk aangepast moet 
worden om aan alle bouwkundige en veiligheidsvoorschriften te voldoen;

» De ingebruikname en eventueel noodzakelijke aanpassingen van Oldenhove in fasen kan plaatsvinden;

» Het wonen van nieuwe statushouders op twee locaties dicht bij elkaar niet de voorkeur heeft;

» De ontwikkeling van tijdelijke woningen voor statushouders en economisch daklozen op Blekersveld niet 
te gelijker tijd met Oldenhove gewenst is;

* De ontwikkeling van permanente woningen op het Blekersveld met draagvlak in de buurt tot de 
mogelijkheden lijkt te behoren;

» Bewoners van Overveen optimaal betrokken moeten worden in de ontwikkeling van alle plannen.

Het raadsvoorstel 'Tijdelijke huur Oldenhove' met corsanummer 2022000087 als volgt te amenderen:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad de navolgende wensen en 
bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022:

De raad het college opdraagt het voorgenomen collegebesluit over Oldenhove van 13 januari 2022 ín te trekken en 
met een nieuw voorstel te komen aan de gemeenteraad waarin de volgende onderdelen worden opgenomen:

a. De opvang van statushouders te beperken tot de wettelijk taak, met inbegrip van statushouders die nu 
opgevangen worden in Dennenheuvel, met de mogelijkheid van enige uitbreiding indien er draagvlak voor 
ontstaat onder de bewoners van Overveen en de initiële opvang succesvol verlopen is;

b. Naast statushouders ook economisch daklozen en andere urgente woningzoekenden een tijdelijke 
huisvesting wordt geboden;

c. Hierbij te kiezen voor een soortgelijke opzet en omvang zoals thans vormgegeven in het succesvolle 
project Dennenheuvel;
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d. Afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor

stapsgewijze perioden te huren tegen flexibele en maximaal kostendekkende condities die recht doen aan 
het maatschappelijk belang alsmede de belangen van huurder en verhuurder;

e. Hierbij een uitdrukkelijk beroep te doen op het sociale gezicht van Sint Jacob;
f. De accommodatie Oldenhove in samenwerking met Sint Jacob in fasen geschikt te maken voor tijdelijke 

huisvesting met inachtneming van alle benodigde (veiligheids)voorschriften;
g. De plannen voor Blekersveld uitsluitend met voldoende draagvlak onder de bewoners van Overveen om 

te buigen naar eventuele permanente woningen conform de afspraken in de Huisvestingsverordening;
h. Geen tijdelijke woningen op het Blekersveld te realiseren;
i. De bewoners door een goed participatieproces optimaal te betrekken in de ontwikkeling en uitvoering 

van al deze plannen;
j. De gemeente Bloemendaal de regie voert over al deze ontwikkelingen;
k. De financiële gevolgen van dit besluit voorafgaand aan definitieve besluitvorming worden voorgelegd aan

de raad.

Rolf Hardei, 
WD / j

Besluit van de Raad 
Stemmen voor: 
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 februari 2022

Burgemeester, Griffier
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