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AMENDEMENT/ZIENSWIJZE

Van : Fracties PvdA, GroenLinks, D66
Onderwerp : Tijdelijke huur Oldenhove, Overveen
Raadsvergadering d.d. : 3 februari 2022
Commissievergadering d.d. : 26 januari 2022
Commissie : Samenleving
Portefeuillehouder : S. de Roy van Zuidewijn
Corsanummer : 2022000087

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 3 februari 2022,

Kennis genomen hebbend van het voorgelegd raadsbesluit om te komen tot huur van het gebouw 
Oldenhove in Overveen voor 10 jaar (2022000087);

Overwegende I van mening zijnde dat:
* Wooneenheden in Oldenhove kunnen bijdragen aan een goede start van statushouders 

in Nederland en tevens kunnen bijdragen aan beperking van de druk op de AZC- 
opvangcapaciteit;

« Bloemendaal met succes eerder heeft bijgedragen aan opvang van een groot aantal 
statushouders in combinatie met andere urgent woningzoekenden in één gebouw 
(Dennenheuvel);

» De wooneenheden in Oldenhove het mogelijk maken dat de gemeente nu en de
komende járen de wettelijk verplichte huisvesting van statushouders kan realiseren èn 
een mogelijk extra bijdrage kan leveren aan het oplossen van de landelijke opgave;

* Het gewenst is dat naast deze extra bijdrage voor huisvesting van statushouders tegelijk 
al vanaf 'jaar 1' ook de tijdelijke wooneenheden in Oldenhove worden aangeboden aan 
andere urgent woningzoekenden;

* Veel omwonenden in Overveen zich sterk betrokken voelen bij de toekomst en de 
bewoners van Oldenhove, maar ook een aantal zich zorgen maakt over de onverwachte 
toename van statushouders (in 'jaar 1') en over mogelijk andere opvanglocaties.

« Zorgvuldige voorbereiding - met een projectmatige aanpak - incl. afstemming met 
betrokken partijen en het gereed maken van de wooneenheden - over nog enkele 
maanden zal vergen;

» Regie door de gemeente, in de samenwerking met COA, Vluchtelingenwerk Nederland en 
de andere betrokkenen, van belang is;

» Kostendekkende exploitatie (zoals ook gold en geldt voor Dennenheuvel) gewenst is, 
maar dat - gelet op de wensen tot beperking van het aantal statushouders en de 
gewenste mix van bewoners al vanaf 'jaar 1' - een extra financiële bijdrage van de 
gemeente voor de hand ligt;

Besluit

het concept raadsbesluit 2022000087 als volgt aan te passen;

Gelet op artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet, de volgende zienswijze (met wensen/bedenkingen) 
te geven met betrekking tot het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022 
(opgenomen in 2022000087);
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a. Zo spoedig mogelijk worden dit jaar tot een maximum van 90 statushouders èn een aantal 
andere urgent woningzoekenden in Oldenhove onder humane omstandigheden gehuisvest;

b. Met het COA worden nadere afspraken gemaakt over de kostenverdeling ten behoeve van 
het geschikt maken voor bewoning van Oldenhove alsmede voor begeleiding en toezicht.

c. De inwoners en in het bijzonder omwonenden ten noorden van de Julianalaan en ten westen 
van de Randweg worden intensief betrokken bij de integrale vormgeving/invulling van het 
Oldenhove-project;

d. Overigens worden de overwegingen in dit amendement betrokken bij de integrale en 
stapsgewijze uitvoering van het Oldenhove-project.

e. Er wordt een procesbeschrijving en planning voor dit project opgesteld en de raad wordt 
periodiek geïnformeerd.
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