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Amendement Huisvestingsverordening 2022 Bloemendaal

Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

2021003000
Hart voor Bloemendaal
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Vaststelling Huisvestingsverordening 2022

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021

Kennisgenomen hebbende van het raadsvoorstel vaststellen Huisvestingsverordening 2022 Zuid-
Kennemerland/ IJmond: Bloemendaal 2022, met ingang van 01 januari 2022 (2021003000),

Overwegende dat:
» hoewel de Huisvestingsverordening betrekking heeft op de regio Beverwijk, Bloemendaal, 

Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Zandvoort, 
elke gemeente de verordening voor zijn eigen grondgebied vaststelt en daarmee elke 
gemeente ruimte heeft om maatwerk te leveren;

« de dorpskern Bennebroek zeer excentrisch is gelegen;
» voor tenminste 25 procent voorrang mag worden verleend aan woningzoekenden die 

economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente Bloemendaal 
behorende kern;

» het voor personen uit Bennebroek lastig is om aan een woning te komen in Bennenbroek 
als gevolg van de excentrische ligging zowel in de regio als in de gemeente Bloemendaal; 

» binnenkort minstens 84 huurwoningen beschikbaar komen in Park Vogelenzang. Goede en 
snelle hechting van Park Vogelenzang aan Bennebroek maakt het wenselijk om een deel 
van de woningen te reserveren voor inwoners van Bennebroek.

Besluit:
De volgende wijzigingen aan te brengen aan de Huisvestingsverordening 2022.

a. Onder de begripsbepalingen in te voegen:
Bennebroek: De kern Bennebroek bestaande uit alle adressen met de plaatsaanduiding 
Bennebroek in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

b. Aan artikel 2.3.2. aan lid 2 na de laatste zin toe te voegen:
Als uitgangspunt geldt dat deze 25 procent van de woonruimten in Bennebroek bij voorrang 
worden toegewezen aan woningzoekenden uit Bennebroek.

c. De toelichting van de Huisvestingsverordening 2022 hierop aan te passen.

M. Roos
Hart voor Bloemendaal

Besluit van de Raad 
Stemmen voor: 
Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 16 december 2021

Burgemeester, Griffier
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