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Het college peilt graag uw gevoelen inzake haar besluit op 6 maart 2017 over de vervolgplannen 

project Tijdelijke huisvesting statushouders op Landgoed Dennenheuvel.  

 

Het college heeft besloten om 

- gezinnen op de wachtlijst voor maatschappelijke opvang volgens regionaal protocol te 

huisvesten op Landgoed Dennenheuvel en  

- de huisvestingsopgave van (alleengaande of -staande) statushouders die tot 1 april 2019 

achterblijven op Dennenheuvel op te nemen in het uitvoeringsprogramma wonen 

Bloemendaal 2017-2022. 

Het college motiveert haar keuze als volgt. Er is in onze regio een groot tekort aan flexibele 

huisvestingsoplossingen en Landgoed Dennenheuvel (aan de veiligheidseisen aangepast en sober 

ingericht)  is tot einddatum 1 april 2019 beschikbaar. 

 

Dinsdag 14 maart bespreken we het vervolgplan met de adviesgroep. U ontvangt het verslag 

separaat. 

 

De actualiteit vraagt om een nieuw plan voor het project Tijdelijke huisvesting statushouders 

op Landgoed Dennenheuvel.  

Sinds 1 april 2016 huisvest Bloemendaal in een voormalig kloostergebouw aan Dennenweg 6-8 

tijdelijk ongeveer 110 statushouders. Deze tijdelijke huisvesting was in 2015 noodzakelijk omdat 

asielzoekerscentra vol zaten door de hoge instroom van vluchtelingen en door een groot tekort 

aan woningen voor statushouders in gemeenten.  

Eind 2016 verandert echter de context. Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland is 

afgenomen en er is geen extra behoefte meer aan opvang of aanvullende voorzieningen als GVA 

(gemeentelijk versnellingsarrangement). De verwachting is dan ook dat de Rijksoverheid de 

taakstelling voor de 2e helft 2017 fors naar beneden bijstelt. 
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Regiogemeenten hebben woningen maar geen passende statushouders. 

De Woningwet 2016 regelt dat corporaties sociale huurwoningen passend toewijzen, dat wil 

zeggen naar inkomen en huishoudgrootte. Als gevolg daarvan blijkt eind 2016 dat gemeenten in 

onze regio wel woningen en gedeeld wonen projecten hebben, maar hiervoor geen ‘passende’ 
statushouders kunnen vinden. Regiogemeenten lopen het risico hun taakstelling niet te halen en 

een boete te krijgen. 

 

Bloemendaal heeft passende statushouders maar geen woningen. 

In Bloemendaal is de situatie omgekeerd. Bloemendaal biedt mensen (tijdelijk) ruimte op 

Landgoed Dennenheuvel om op hun gezin te wachten, zorgt daarmee voor doorstroom in de 

AZC’s en loopt ver vooruit op haar taakstelling. In Bloemendaal is echter een lange wachttijd voor 

passende sociale huurwoningen. In 2016 zijn de vrijkomende sociale huurwoningen (vanwege de 

huisvestingsmogelijkheid op Landgoed Dennenheuvel) voornamelijk toegewezen aan regulier 

woningzoekenden. 

 

Actualiteit 

Statushouders gezinnen verhuizen na hereniging van Landgoed Dennenheuvel naar een 

zelfstandige passende woning in de regio. Deze veranderende werkelijkheid leidt ertoe dat de 

invulling van het project op Landgoed Dennenheuvel wijzigt, namelijk de afspraak om gedurende 

drie jaar een vaste groep statushouders op Landgoed Dennenheuvel te huisvesten.  

Het herenigen van gezinnen en het matchen met een passende woning kost tijd. Dit proces 

verloopt gestaag en neemt een groot deel van 2017 in beslag. Landgoed Dennenheuvel loopt in 

2017 dus langzaam leeg en er blijft een groep van 43 personen achter die bestaat uit 4 (11 

personen) incomplete gezinnen en 32 statushouders, waarvan de gezinshereniging lang duurt.  

 

Twee scenario’s vervolgplan project Tijdelijke huisvesting statushouders Landgoed 

Dennenheuvel.  

 

Scenario 1. Er is landelijk geen behoefte meer aan extra opvang voor vluchtelingen en 
statushouders en Bloemendaal bouwt de tijdelijke huisvesting op Landgoed 
Dennenheuvel af. De vrijkomende appartementen op Landgoed Dennenheuvel 
worden niet opnieuw verhuurd en in gebruik genomen. 

 

Scenario 2. Bloemendaal gaat door met het bieden van onderdak aan kwetsbare groepen op 
Landgoed Dennenheuvel tot uiterlijk 1 april 2019. De vrijkomende appartementen 
worden opnieuw verhuurd en in gebruik genomen door statushouders die wachten 
op hun gezin (preferente groep) en als deze er niet zijn, door Nederlandse 
gezinnen die economisch dakloos zijn. 

 

In bijgevoegde matrix zijn de gevolgen van de twee scenario’s zichtbaar.  
 

 

Knelpunten regionale maatschappelijke opvang van Nederlandse gezinnen 

Gemeenten in de regio kampen met opvangproblemen voor economisch dakloze gezinnen. Deze 

worden nu ondergebracht in hotels en pensions, omdat er voor de regionale maatschappelijke 

opvang van gezinnen een wachtlijst is. In gebouw Velserpoort in Haarlem-noord bijvoorbeeld 

wonen nu 20 gezinnen waarvan 38 (minderjarige) kinderen deel uitmaken. Redenen voor de 

dakloosheid zijn (v)echtscheiding, zakelijk faillissement met gedwongen verkoop eigen woning, 

lang verblijf in buitenland en plotselinge terugkeer zonder afdoende voorbereiding, etc.. De 

gemeente van herkomst zorgt na de maatschappelijke opvang voor woonruimte voor de eigen 

dakloze gezinnen. 



-3- 

 

Er is een tekort aan flexibele huisvestingsoplossingen voor de statushouders 

De werkelijkheid verandert regelmatig en daarmee ook de behoefte aan (tijdelijke en passende) 

woningen.  Flexibele huisvesting wat snel, tijdelijk en zonder teveel regels gerealiseerd kan 

worden, biedt een oplossing voor dit knelpunt. Op Landgoed Dennenheuvel wonen 43 veelal jonge 

statushouders uit voornamelijk Eritrea waarvan een deel wacht op gezinshereniging die vaak lang 

duurt. Voor deze jonge alleenstaande statushouders die al dan niet wachten op gezinshereniging 

biedt flexibele huisvesting in de vorm van (tijdelijke, passende, betaalbare) woonunits- een goede 

eerste stap op de woonladder. Deze oplossing wordt onderdeel van het uitvoeringsprogramma 

wonen Bloemendaal 2017-2022 en is geschikt voor meerdere doelgroepen. Zie de bijlage 

Flexibele huisvesting met het voorbeeld in Leiden (www.binnenlandsbestuur.nl/woonunits) en de 

vraag in het Haarlems Dagblad van 8 maart. 

 

 

Verder informeren wij u over de besluiten die wij hebben genomen om een impuls te geven aan 

de integratie van statushouders op het gebied van gezinshereniging, onderwijs en werk. 

 

We verlengen de betaalde coördinatie van Vluchtelingenwerk met 1 jaar  

Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op 

gezinshereniging. Zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms wel jaren 

kan duren. Vluchtelingenwerk biedt gezinnen daarom praktische hulp tijdens het hele proces. Op 

Landgoed Dennenheuvel zijn 4 complete gezinnen gehuisvest, zijn inmiddels 10 gezinnen 

herenigd en verwachten we 8 herenigingen op korte termijn. De gezinsherenigingen hebben 

prioriteit en Vluchtelingenwerk heeft veel werk aan deze juridische procedures en de persoonlijke 

begeleiding. 

 

We schakelen het Nova College in voor het voorschakeltraject 16+ richting een 

beroepsopleiding  

Statushouders die starten met inburgering, hebben minimaal 5 tot 8 maanden nodig om de 

Nederlandse taal te bemachtigen op niveau A2. Met dat niveau zijn ze toelaatbaar tot het 

beroepsonderwijs. Statushouders die eerst nog moeten alfabetiseren hebben minimaal 12 

maanden nodig. Een deel van de statushouders op Dennenheuvel was bij de start van de 

inburgering nog niet gealfabetiseerd. 

Maar ook met niveau A2 blijken statushouders in de praktijk vaak nog niet klaar voor het 

beroepsonderwijs en worden zij tijdens de intake bij het mbo afgewezen. Het voorschakeltraject 

bereidt de statushouders voor op het mbo. 

 

We faciliteren het particuliere initiatief ‘uitzendbureau Duizend1’  
Statushouders komen in Nederland moeilijk aan werk: één op de drie statushouders in Nederland 

van 15 tot 64 jaar heeft een betaalde baan. Bij aankomst hebben statushouders vaak nog een 

actieve houding en willen zij zich graag snel thuis voelen. Maar het lang moeten wachten en 

vastzitten in procedures, leidt vaak tot een passieve houding en uitzichtloosheid. Duizend1 start in 

2017 een pilot om de statushouders in Bloemendaal aan een betaalde baan te helpen met als doel 

integratie en een zelfstandig inkomen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

  , burgemeester 

 

 

  , secretaris 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/woonunits

