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Het driejarig project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel is halverwege de looptijd. De 
betrokken partijen gaan aan de slag met de eindfase van het project in aanloop naar de sluiting van de 
gebouwen op Landgoed Dennenheuvel per 1 april 2019. Met deze brief informeert het college u over 
deze eindfase en de stand van de integratie en participatie van de statushouders op Landgoed 
Dennenheuvel.

De tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel sluit op 1 april 2019
De herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel ligt op koers. De datum van 1 april 2019 voor het 
leeg opleveren van de gebouwen op het landgoed blijft een harde eis.

Het doel van de eindfase van het project Tijdelijke husvesting op Landgoed Dennenheuvel is de 
bewoners, statushouders en Nederlands economisch dakloze gezinnen, zo soepel als mogelijk te laten 
uitstromen naar permanente huisvesting in Bloemendaal en elders in de regio. Hiervoor is een plan van 
aanpak nodig. Dit plan van aanpak vindt u in de bijlage Evaluatie en stappenplan halverwege de 
looptijd project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel (2017023051).

Door een goed gebruik van de gebouwen blijven de kosten ook in de afbouwfase binnen de 
projectbegroting.
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Bloemendaal neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
Er is in de regio een groot tekort aan betaalbare woningen en daarom een grote behoefte aan tijdelijke 
flexibele huisvesting voor diverse doelgroepen. Landgoed Dennenheuvel voorziet in de behoefte van 
twee van die groepen: statushouders en Nederlandse economisch dakloze gezinnen. Bloemendaal lost 
met dit project een regionaal probleem op en komt op voor kwetsbare mensen.

Integratie en participatie van statushouders
Een van de voorwaarden die de gemeenteraad stelde aan de grootschalige tijdelijke huisvesting van 
statushouders in Bloemendaal was een zinvolle dagbesteding.

Vanaf dag 1 van de huisvesting gaan de volwassen statushouders drie dagdelen per week naar 
inburgering en twee dagdelen per week naar een taalcoach. De kinderen gaan voltijds naar school. 
Daarnaast volgen zij workshops over de Nederlandse kernwaarden en cultuur.

Gemeenteraadsleden en statushouders spraken in een ontmoeting in februari 2017 op Landgoed 
Dennenheuvel met elkaar over de problemen waar statushouders tegenaan lopen bij hun integratie in 
de Nederlandse samenleving. Dat resulteerde in bijeenkomsten op 7 juni en 18 september 2017 waar 
statushouders, maatschappelijke instellingen, private partijen en gemeenten de dialoog met elkaar 
aangingen over de integratiepraktijk. Het verslag van deze ontmoetingen is als bijlage (2017023182) 
bijgevoegd.

Samenwerken in de integratiepraktijk
De meeste problemen spelen zich voor de statushouders af op het gebied van verwachtingen, 
gezondheid, onderwijs en werk. Door de vele verschillende onderdelen in het integratietraject 
verdwalen zij gemakkelijk of haken af. Bij de integratie van statushouders zijn ook veel partijen 
betrokken. Voor statushouders is de veelheid aan contactpersonen onoverzichtelijk. Daarom is meer 
samenwerking tussen de partijen gewenst om krachten te bundelen.

Tijdens de ontmoetingen op 7 juni en 18 september formuleerden we drie thema's met verschillende 
ideeën en concrete projecten. Een aantal projecten is al door betrokken partijen gestart. Het doel is 
een samenwerkingsverband per thema te starten en projecten, acties en ideeën integraal aan te 
pakken.

De gemeente Bloemendaal faeiliteert een drietal initiatieven:
Gezondheid: zorgpad voor jonge zwangere vluchtelingen in samenwerking met GGD-Kennemerland en 
de Bernard van Leer Foundation (in ontwikkeling);
Onderwijs: intake en voorschakeltraject richting beroepsonderwijs in samenwerking met Nova College, 
het aanhaken van een private partij is in ontwikkeling;
Zinvolle dagbesteding/werk: uitzendbureau Duizendl voor statushouders in samenwerking met het 
VSB-fonds.
Rond de drie onderwerpen zijn netwerken ontstaan en Bloemendaal wil deze netwerken in 2018 in de 
vorm van een innovatieve, kleinschalige proeftuin een structureel vervolg geven door een projectgroep 
samen te stellen, trekkers voor de drie netwerken aan te wijzen en de verschillende nieuwe initiatieven 
die ontstaan op elkaar af te stemmen.
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Uitzendbureau voor statushouders Duizendl werkt
Uitzendbureau Duizendl bemiddelde in 2017 met een tijdelijke loonkostensubsidie en coaching on the 
job 23 statushouders naar structureel betaald werk. Uit de evaluatie blijkt dat de meerwaarde van 
Duizendl zit in het ontzorgen van de werkgevers en dat zowel statushouders en werkgevers deze vorm 
van dienstverlening zeer waarderen. Statushouders oefenen hun taal en bouwen aan hun toekomst, 
werkgevers hebben in de inwerkperiode geen extra rompslomp doordat Duizendl de persoonlijke 
begeleiding en de administratie uit handen neemt.

In het laatste projectjaar houden we u op de hoogte van de afbouwfase en van de integratiepraktijk.
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