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Plan van aanpak huisvesting statushouders
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2021000911 - plan van aanpak

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 10 november 2020 heeft het college de gemeenteraad geinformeerd over de verbreding van de
strategie voor onderzoek en realisatie van huisvesting voor statushouders. Deze strategie is uitgewerkt
in een plan van aanpak. Het college informeert uw raad graag over dit plan van aanpak.
Aanpak
De opgave die de gemeente Bloemendaal heeft met het huisvesten van statushouders, is een brede
maatschappelijke opgave waarbij zowel de volksvertegenwoordigers als de inwoners samenwerken aan
goede en voldoende woningen voor haar huidige én haar nieuwe inwoners. Een goed bewustzijn van
deze maatschappelijke opgave en van ieders verantwoordelijkheid bevordert de samenwerking en
daarmee het succes van het project.
De focus om te komen tot voldoende huisvesting is verbreed naar een integrale strategische aanpak.
Het college wil hiermee structurele oplossingen vinden voor de huidige achterstand en de steeds
terugkomende, nieuwe halfjaarlijkse taakstellingen. Middels de brief d.d. 10 november 2020 aan de
gemeenteraad is deze strategie toegelicht en in de raadsvergadering van 12 november 2O2O heeft het
college brede steun voor de door haar voorgestelde strategische aanpak gekregen.
Op dit moment heeft onze gemeente een nieuwe taakstelling gekregen voor de huisvesting van 19
statushouders voor de eerste 6 maanden van 2O2t. De nog resterende achterstand op de taakstelling
van 2020 bedraagt 32, Rekening houdend met een aantal plaatsingen van in december 2020

vrijgekomen woningen bedraagt de resterende achterstand over 2020 23 statushouders, zodat het
aantal te huisvesten statushouders voor de eerste 6 maanden van 2021 in totaal 42 statushouders
betreft.

In het bijgevoegde plan van aanpak wordt geschetst op welke strategische wijze invulling kan worden
gegeven aan de taakstelling. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwbouw van tijdelijke woningen maar
ook alternatieve oplossingen.

8TOËMEI{OAAt

OV¡RV!¡I{

ATRDINHOUl

¡ENNE¡ROËK

VOOIIINZANO

N
o
N
ts
o
o

O
ro

Ê

O

-

-2

Risico

In het plan van aanpak worden verschillende richtingen aangegeven. Het behalen van resultaten hangt
samen met bereidwilligheid van college, gemeenteraad, organisatie en samenleving om bestaand
beleid en uitgangspunten opnieuw ter discussie te durven stellen. Het plan van aanpak biedt kansen
maar geen enkele kans is pijnloos en zonder risico. Bij de uitwerking van de verschillende aspecten zal

dit ook naar voren komen.
Los hiervan kan een eventuele intensivering van werkzaamheden op de geschetste deelterreinen ook
gevolgen hebben voor overige (eventueel te her prioriteren of uit te stellen) werkzaamheden.
Het is belangrijk hierin een open houding te hanteren om dit lastige vraagstuk (structureel) op te
lossen.

Commissievergadering
Wij willen graag met u in gesprek over dit plan van aanpak en hopen dat u actief met ons wil
meedenken over het oplossen van dit vraagstuk
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