
Art 36 Rvo vraag 

Indieners: dhr Slewe, mevrouw Faas 

Fractie: Zelfstandig Bloemendaal 

Datum: 14-4-2020 

Onderwerp: eventuele locaties spoedhuisvesting statushouders 

 

Vraag: 

Geacht college , 

 

Volgens mij hebben wij als raadsleden en duo-commissieleden gewoon recht op deze informatie. Het 

is vreemd dat het college “mogelijk enkele geschikte locaties” heeft gedestilleerd uit de gesprekken 

met projectontwikkelaars (die natuurlijk altijd een winstoogmerk hebben) en dat dit niet gedeeld 

wordt met de raad. Derhalve verzoek ik u de mogelijke locaties te delen met de raad. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Christa Faas 

Zelfstandig Bloemendaal 

 

 

Inleiding:  

 

 

Op 10 apr. 2020, om 19:23 heeft het volgende geschreven: 

 

Geachte mevrouw Faas, 

Zolang eventuele aanvullende locaties in onderzoek zijn is niet bekend of zij ook daadwerkelijk als 

serieuze optie in beeld komen. 

Mede gelet op eventuele (onnodige) maatschappelijke onrust die in de omgeving van deze locaties 

zou kunnen ontstaan voordat duidelijk is dat de betreffende locaties ook daadwerkelijk een optie 

zijn, kiezen wij er voor deze vooruitlopend hierop nog niet als locatie kenbaar te maken. 

Wij hopen dat u dat u begrijpt dat wij eerst meer zekerheid over de locaties willen voordat wij 

deze kenbaar maken. 

    



  

Van: Christa Faas [mailto:christa.faas@gmail.com]  

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 16:28 

 

Geachte lezer,  

Wat zijn de locaties die uit overleg met de projectontwikkelaars nader worden onderzocht? Het zou 

zeer helpen als het antwoord volledig is. Dat scheelt vervolg vragen. 

  

Gr christa Faas 

Zelfstandig Bloemendaal  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

 

 

Op 10 apr. 2020 om 13:03 heeft het volgende geschreven: 

  

 Geachte mevrouw Faas, 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op uw vraag over het project huisvesting statushouders en andere 

woningzoekenden. 

  

Er wordt alleen gerept van diverse onderzoeken naar verschillende locaties. De onderzoeken worden 

wel in de collegebrief genoemd, de verschillende locaties niet. Bovendien ontbreekt nog steeds zicht 

op een financieel plaatje wat OOK deel moet uitmaken van het onderzoek. Graag horen we welke 

locaties nu worden onderzocht. Bovendien verwachten wij, mede als onderbouwing van te nemen 

besluit, dat een financiële onderbouwing voor besluitvorming zal worden overlegd in het voorstel 

wat uiteindelijk aan de raad wordt gestuurd. 

  

Het college gaat nog steeds uit van het raadsbesluit, amendement G’. Daarin vraagt de raad een 

afweging van de locaties Westelijke Randweg, Zomerzorgerlaan, Blekersveld, parkeerterrein 

gemeentehuis en de locaties die uit overleg met projectontwikkelaars naar voren zijn gekomen. 

Zoals de raad heeft besloten, worden de kosten van de locaties ook in beeld gebracht en 

afgewogen, onder andere de kosten van de openbare ruimte. 

Daarnaast spreken we met de projectontwikkelaars over andere mogelijke locaties. Als deze een 

serieus vervolg kunnen hebben, worden ze bekend gemaakt. 

  



Voor nu fijne paasdagen, 

  

  

  Met vriendelijke groet, 

 

Van: Christa Faas   

Verzonden: woensdag 8 april 2020 8:54 

Aan: Griffie Bloemendaal <GriffieBloemendaal@bloemendaal.nl> 

Onderwerp: Re: Extra griffiebericht van 7 april 2020 

  

Beste Griffie, 

  

Graag de volgende vraag neerleggen bij het college.  

  

Er wordt alleen gerept van diverse onderzoeken naar verschillende locaties. De onderzoeken worden 

wel in de collegebrief genoemd, de verschillende locaties niet. Bovendien ontbreekt nog steeds zicht 

op een financieel plaatje wat OOK deel moet uitmaken van het onderzoek. Graag horen we welke 

locaties nu worden onderzocht. Bovendien verwachten wij, mede als onderbouwing van te nemen 

besluit, dat een financiële onderbouwing voor besluitvorming zal worden overlegd in het voorstel 

wat uiteindelijk aan de raad wordt gestuurd. 

  

Hartelijke groet, 


