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Beknopt verslag  

NB: Dit is het verslag opgesteld door de projectmanager van de gemeente Bloemendaal. De 

provincie maakt het definitieve verslag. Dit verslag moet door de toezichthouder, de provincie worden 

opgesteld. De provincie heeft toegezegd dat het verslag voor het einde van 2019 wordt toegestuurd.  

 

Gedeputeerde Loggen geeft aan dat gemeente Bloemendaal de taakstelling die nu open staat, moet 

oplossen. Het is een wettelijke plicht, waar de provincie op dient toe te zien. Op basis van het plan 

van aanpak/bestuursopdracht dat het college heeft vastgesteld op 21 november kan de provincie 

een jaar uitstel geven voor de taakstelling die voor 31 december 2019 open staat. Dit betekent dat de 

gemeente vóór 31 december 2020 voldaan moet hebben aan de taakstelling. De genoemde 

aantallen statushouders in de brief van de provincie zijn volgens het COA in overeenstemming met 

wat zij hebben vastgelegd.  

 

Daarbij moet gemeente Bloemendaal ook rekening houden met de verhoogde instroom van 

statushouders in 2020. Als niet is voldaan aan de taakstelling, dan treedt de provincie per 1 januari 

2021 in de plaats. Dat betekent dat de verplichting van de gemeente wordt overgenomen door de 

provincie op kosten van de gemeente Bloemendaal. Op dat moment neemt de provincie de regie 

over en bepaalt op welke manier de statushouders binnen de gemeente worden geplaatst.  

 

De provincie adviseert de gemeente Bloemendaal om naast de tijdelijke huisvesting die in de 

bestuursopdracht wordt voorgesteld, te zoeken naar andere opties voor het huisvesten van de 

statushouders. Zorg voor “meerdere ijzers in het vuur”. Dit om er zeker van te zijn dat er volgend jaar 
een oplossing komt voor het huisvesten van de statushouders volgens de taakstelling en de 

provincie niet in de plaats hoeft te treden. 
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Dankzij de goede samenwerking tijdens project Dennenheuvel is het COA bereid te helpen door 

volgend jaar gemeente Bloemendaal aan meer statushouders te “koppelen”, zodat Bloemendaal aan 

de taakstelling kan voldoen.   

 

 

 

 

 


