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D
amendement Oldenhove als bijzondere COA-voorziening

Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

2022000087
Hart voor Bloemendaal
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:
» In het raadsvoorstel staat dat Oldenhove wordt ingezet als bijzondere COA- 

voorziening;
« Draagvlak hiervoor in de buurt ontbreekt;
« De raad in meerderheid heeft uitgesproken niet achter het voorgenomen besluit te 

staan;
» Het college niet zelfstandig bevoegd is afspraken te maken met het COA zonder 

goedkeuring van de raad;
» De financiële onderbouwing ontbreekt;
» Het college vasthoudt aan het voorgenomen besluit en de wensen en bedenkingen van

de raad heeft genegeerd.

Voorgesteld besluit:
Het voorgestelde besluit luidt als volgt:
Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen 
wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022, 
om:

a) onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering Zorginstellingen en 
Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning van Oldenhove voor 
verschillende doelgroepen, met uitzondering van jaar 1;

b) afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van 10 
jaar te huren, in principe met ingang van 1 maart 2022;

c) het eerste jaar afspraken te maken met het COA met als inzet het gebouw in te zetten als 
"bijzondere COA-voorziening";

d) de resterende periode (jaar 2 tm 10) Oldenhove in te zetten als "tussenvoorziening" voor 
statushouders en andere "urgent" woningzoekenden;

e) akkoord te gaan om het beheer van Oldenhove in het eerste jaar over te dragen aan het 
COA, en over de bekostiging daarvan afspraken te maken met het COA;

f) akkoord te gaan om aansluitend het beheer van de tussenvoorziening over te nemen en 
afspraken te maken over de kosten met de deelnemende gemeenten;

g) de kosten voor planbegeleiding te dekken uit externe financiering.

Het voorgestelde besluit te amenderen als volgt:
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 
in te trekken en met een nieuw voorstel te komen aan de gemeenteraad waarin de volgende 
onderdelen worden opgenomen:
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a) onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering Zorginstellingen en 
Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning van Oldenhove door 
verschillende doelgroepen, namelijk aan Bloemendaal toegewezen statushouders en andere 
urgent woningzoekenden uit de gemeente Bloemendaal met dien verstande dat een aanbod 
van huisvesting in Oldenhove ook wordt geboden aan de alleenstaande ouders en hun 
kinderen die nu in Dennenheuvel wonen;

b) afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van 
maximaal lOjaarte huren;

c) Oldenhove in te zetten voor de huisvesting van een maximaal nog vast te stellen aantal 
personen dat in het gebouw verantwoord en humaan kan wonen, e.e.a. gebaseerd op een 
extern bouwkundig rapport onder voorbehoud dat Oldenhove voorafgaand aan huisvesting 
aan alle bouwkundige en veiligheidsvoorschriften voldoet;

d) op voorwaarde dat het plan wordt afgestemd met de buurt en kan rekenen op voldoende 
draagvlak;

e) mits de raad vooraf heeft ingestemd met de financiële gevolgen van dit besluit.

M. Roos
Hart voor Bloemendaal

Besluit van de Raad 
Stemmen voor: 
Stemmen tegen:

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

Burgemeester, Griffier


