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BIJLAGE:  ACTIES EN PLANNING PROJECT HUISVESTING OLDENHOVE (stand van zaken, d.d. 20 oktober 2022) 

 

Nummer Acties in vervolg op het Projectplan 

Oldenhove van 5 juli 2022 

Wat hebben we gedaan?  Wat is de verdere planning?  

 

1 Renovatie en aanpassing wooneenheden We  hebben aan aannemers opdrachten verstrekt voor de diverse 

onderhoudswerkzaamheden aan het casco. Daarnaast is opdracht verstrekt voor 

het gereedmaken van de 90 zelfstandige wooneenheden (eigen toegang, keuken, 

toilet en badkamer). De werkzaamheden zijn in volle gang.  

 

We verwachten dat de huisvesting van de eerste circa 30 

wooneenheden per medio november kan plaatsvinden. 

Gefaseerd zal  vervolgens de oplevering en de inhuizing 

van de overige wooneenheden worden gerealiseerd.   

2 Berekening huurtarieven voor de diverse 

wooneenheden 

We zijn gestart met de berekening van de huurtarieven per wooneenheid volgens 

het woningwaarderingssysteem. We hebben bij de voorbereiding hiervan 

gebruikgemaakt van externe expertise (woningcorporatie).  

We hebben een eerste indicatie van het huurtarief per 

wooneenheid gemaakt. Met het oog op de zorgvuldigheid 

checken we onze berekeningen de komende periode, 

resulterend in een afgerond beeld per (uiterlijk) 1 

november. 

3 Berekening servicekosten voor de diverse 

wooneenheden 

We zijn gestart met de berekening van (het voorschot op) de servicekosten voor 

de wooneenheden. We maken hierbij gebruik van externe expertise 

(woningcorporatie). 

We hebben een eerste indicatie van de servicekosten 

gemaakt. Met het oog op de zorgvuldigheid checken we 

onze berekeningen de komende periode, resulterend in 

een afgerond beeld per (uiterlijk) 1 november. 

 

4 Verdeling wooneenheden in het pand over 

doelgroepen en plan gefaseerde inhuizing 

We zijn gestart met een concrete verdeling van de 90 zelfstandige wooneenheden 

over de doelgroepen. Hierbij gaan we uit van het zogenoemde “gespikkeld” 
huisvesten, dit houdt in dat we per verdieping personen uit de verschillende 

doelgroepen plaatsen. We houden er bij het schema van inhuizing zo mogelijk 

rekening mee dat er sprake is van gelijktijdige inhuizing van bewoners vanuit de 

diverse doelgroepen. 

We hebben een eerste verdeling gemaakt. Op dit moment 

checken we of hier aanpassingen op benodigd zijn, 

resulterend in een afgerond beeld per (uiterlijk) 1 

november.   

5 Verhuisschema statushouders 

Dennenheuvel 

We hebben met de statushouders die op dit moment in Dennenheuvel zijn 

gehuisvest op maandelijkse bijeenkomsten gesproken over het sluiten van 

Dennenheuvel per 1 december 2022 en over de komende verhuizing naar 

Oldenhove. Dit doen we in nauwe samenwerking met Vluchtelingenwerk en in 

afstemming met de IASZ en met Villex, de beheerder van Dennenheuvel.  

 

Op dit moment is het beeld dat circa  20 wooneenheden in Oldenhove vereist zijn 

voor de huisvesting van de statushouders uit Dennenheuvel.  

 

We verwachten uiterlijk 1 november aan de statushouders 

van Dennenheuvel een wooneenheid (inclusief tarief huur 

en servicekosten) in Oldenhove te kunnen toewijzen.  

Tevens leveren we een verhuisschema, uitgaande van 

verhuizing  in de laatste 2 weken van november. Deze 

verhuizing faciliteren we. Door de beheerder van 

Dennenheuvel zijn de statushouders schriftelijk 

geïnformeerd over de wijze waarop de kamers in 

Dennenheuvel dienen te worden achtergelaten. 
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Nummer Acties in vervolg op het Projectplan 

Oldenhove (collegebesluit 5 juli 2022)  

Wat hebben we gedaan?  Wat is de verdere planning?  

 

6 Afspraken over het voorlopen 

op/versnellen van de taakstelling 

huisvesting statushouders 

We zijn vanuit onze reguliere inzet frequent in afstemming met het Centraal 

Orgaan Asielzoekers (COA) over de koppeling van statushouders aan de 

gemeente Bloemendaal. 

We verwachten tot concrete afstemming met het COA 

over het versneld plaatsen van statushouders te kunnen 

komen in de eerste week van november. Deze afstemming 

is gericht op inhuizing in Oldenhove in de periode 

november tot en met januari tot het maximale aantal 

statushouders (90). 

7 Selectiecriteria en toewijzingscriteria 

huisvesting voor regulier 

woningzoekenden, studenten, economisch 

daklozen 

De voorbereiding voor het opstellen van de selectiecriteria en toewijzingscriteria is 

gestart.  

 

We zijn in overleg met Woonservice Kennemerland voor de ondersteuning bij de 

werving van regulier woningzoekenden. 

 

We verwachten deze selectie- en toewijzingscriteria 

uiterlijk 1 november 2022 te hebben opgesteld. 

 

We verwachten per medio november 2022 te komen tot 

afspraken met Woonservice Kennemerland. 

8 Kleine wooneenheid Jeugd De voorbereiding om de mogelijkheden te bezien voor het realiseren van een 

kleine wooneenheid (KWE) jeugd is gestart.  

De verwachting is dat we de realisatie van een KWE jeugd 

sneller kunnen realiseren (december 2022) dan was 

voorzien in het Projectplan Oldenhove (eerste helft 2023). 

9  Doorstroom Beschut wonen We zijn het onderzoek gestart om te bezien op welke wijze een doelgroep van 

cliënten Beschut wonen in Oldenhove, als doorstroomlocatie, kan worden 

gehuisvest.  

 

De verwachting is dat de inhuizing van de doelgroep in 

december kan worden gestart. Afspraken hierover worden 

in november gemaakt.  

10 Inzet beheer: invulling realiseren In afstemming met en met ondersteuning van Stichting RIJK is de aanbesteding 

voor het beheer van Oldenhove (inclusief invulling huismeesterschap) opgesteld 

en is het proces doorlopen. Het traject was gericht op het komen tot een 

voorgenomen gunning op 13 oktober 2022. Dat is gerealiseerd.  

Ondertekening van de overeenkomst (c.q. definitieve 

gunning) kan naar verwachting plaatsvinden in week 43.    

11 Participatietraject  We  zijn het participatietraject met een fysieke bijeenkomst gestart op 13 juli 2022. 

We hebben op deze bijeenkomst de onderwerpen van de participatie benoemd 

(inrichting buitenruimte, aanvullende activiteiten inburgering, activiteiten en 

voorzieningen die bijdragen aan een prettige leefomgeving), de kaders 

aangegeven, eerste ideeën opgehaald en gevraagd wie bij de uitwerking 

betrokken wilde zijn. Gedurende de zomerperiode hebben we de participatie, met 

dezelfde insteek, digitaal vormgegeven. De fysieke en digitale participatie hebben 

geleid tot veel ideeën en tips die in september tijdens fysieke bijeenkomsten met 

omwonenden en stakeholders (over beide avonden verdeeld in totaal ruim 50 

personen) verder zijn ingevuld. In oktober hebben we per thema een derde 

bijeenkomst  georganiseerd, waarop de eerder ingebrachte ideeën nader zijn 

uitgewerkt, c.q. ingevuld.  

 

 

De resultaten van het participatietraject kunnen worden 

verwerkt tot definitieve plannen en/of kunnen de komende 

periode direct leiden tot concrete uitvoering.     
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Nummer Acties in vervolg op het Projectplan 

Oldenhove (collegebesluit 5 juli 2022)  

Wat hebben we gedaan?  Wat is de verdere planning?  

12 Communicatie Omwonenden en andere betrokkenen zijn regelmatig op de hoogte gehouden van 

de ontwikkelingen rondom Oldenhove: o.a. door nieuwsbrieven, beantwoording van 

persoonlijke e-mails, berichten in het Bloemendaals Nieuwsblad en de projectpagina 

Oldenhove op de gemeentelijke website. Ook is er 23 augustus een rondleiding door 

Oldenhove geweest voor buurtbewoners. Hiervan is een filmpje gemaakt en 

verspreid, zodat ook andere geïnteresseerden hier kennis van konden nemen.  

 

Aanvullend continueren we de mogelijkheid van rondleidingen voor andere 

betrokkenen (zoals deelnemers aan de participatiebijeenkomsten, statushouders 

die nu nog op Dennenheuvel verblijven en de leden van de Wmo-raad).  

 

We zullen op dezelfde manier op maat blijven 

communiceren. Dit intensiveren we in aanloop naar, 

tijdens en na de inhuizing van de eerste bewoners.  

13 Onderzoek subsidiemogelijkheden  We hebben onderzocht of - en zo ja welke - subsidiemogelijkheden er zijn met 

betrekking tot Oldenhove. Dit heeft geleid tot 4 subsidieaanvragen voor financiële 

ondersteuning:  

  

 

 

A.  Aanvraag op grond van het regionaal fonds Beschermd wonen/ 

 maatschappelijke opvang met betrekking tot onderzoek naar en invulling 

 van de doorstroom van Beschut wonen in Oldenhove. 

A. Deze aanvraag heeft geleid tot een 

 subsidieverstrekking van € 115.000. Een deel 

 van dit bedrag is gericht op de aanpassing/ 

 inrichting van gemeenschappelijke ruimten. 

 

B. Aanvraag bij de provincie op grond van de Regeling versterken 

 maatschappelijke sector (ad € 61.393). Deze aanvraag is gericht op de 
 uitvoering (en de coördinatie) van activiteiten in de gemeenschappelijke 

 ruimten van Oldenhove.   

 

De besluitvorming over de aanvragen genoemd onder sub 

A, B en C verwachten we in de maanden november en 

december 2022. 

 

 

C. Aanvraag bij het rijk op grond van de Regeling huisvesting 

 aandachtgroepen (RHA): maximaal € 7.000 per woonruimte. 
 

D. Aanvraag op bij het rijk grond van de Stimuleringsregeling Flex- en 

 transformatiewoningen: maximaal € 12.000 per woonruimte 

 

14 Afstemming huisartsen We hebben met de huisartspraktijken die in Oldenhove zijn gevestigd én de 

huisartspraktijken die op dit moment de statushouders van Dennenheuvel als 

patiënt hebben, het overleg gestart of zij (in afstemming) ruimte hebben om 

huisartsenzorg te bieden aan de statushouders die in Oldenhove worden 

gehuisvest. Dit overleg verloopt constructief.  

 

We vervolgen het overleg met genoemde 

huisartspraktijken in week 45. Op dat moment is er meer 

helderheid welke statushouders wanneer in Oldenhove 

worden gehuisvest.  

Pagina 4 Acties in vervolg op het Projectplan 

Oldenhove (collegebesluit 5 juli 2022)  

Wat hebben we gedaan?  Wat is de verdere planning?  
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15 Afstemming Internationale taalklas en 

overige partijen 

We zijn in afstemming met de Internationale taalklas over de plaatsing van 

kinderen uit (nieuwe) gezinnen van statushouders die vanuit het COA in 

Oldenhove zullen worden gehuisvest.  

 

We blijven vanuit onze reguliere inzet in nauwe afstemming met diverse partijen in 

het veld over de mogelijke inzet ten behoeve van Oldenhove (bijvoorbeeld het 

welzijnswerk en het onderwijs). 

 

We vervolgen de afstemming met het ITK in week 45 met 

als doel de plaatsing van de kinderen van de (nieuwe) 

statushouders. 

16 Project Inholland; samenwerking onderwijs De opleiding Bouwkunde van de Hogeschool Inholland benut Oldenhove als echt 

gebouw voor fictieve (herbestemming)opgaven voor studenten in opleiding. In  

september 2022 is Inholland met dit traject gestart: circa 50 studenten zijn, na 

bezichtiging van Oldenhove, aan de slag gegaan met de verschillende opdrachten.  

Ter voorbereiding hebben de studenten Oldenhove gedigitaliseerd in een 3-D-

building information model. Dat model is op 13 september 2022 aan de 

portefeuillehouder verstrekt.  

 

Het project van Inholland wordt vanuit de school de 

komende maanden verder uitgevoerd. Het resultaat van 

de verschillende opdrachten is naar verwachting begin 

2023 beschikbaar.  

 

17  Overige acties Naast het bovenstaande wordt op dit moment een diversiteit van praktische acties 

uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan: het regelen van de vuilafvoer (door 

Meerlanden), het maken van afspraken over de schoonmaak van de algemene 

ruimten van het pand, het laten uitvoeren van controles op het vlak van technische 

hygiënezorg en brandveiligheid en het regelen van WIFI in de algemene ruimten 

en kantoorruimten. 

 

Planning is dat de diverse zaken en acties zijn 

gerealiseerd voor de inhuizing van de eerste bewoners.  


