
Motie Hart voor Bloemendaal, vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 30 maart 2016 

Overwegende dat, 
Kennis genomen hebbend van: 

De noodoproep van de huidige bewoners van Dennenheuvel dd 29 maart 2016; 
Het recht op een dak boven het hoofd zowel een grondrecht is als een mensenrecht; 
De bewoners uit hun woning worden gezet omdat zij plaats moeten maken ivm de huisvesting van 
statushouders in de gemeente; 
De huisvesting van statushouders niet mag leiden tot verdringing op een manier dat kwetsbare groepen 
in de samenleving het onderspit delven; 
De nieuwe bewoners van Dennenheuvel een tijdelijk contract aangeboden krijgen dat op dezelfde leest is 
geschoeid als de antikraak contracten met de huidige bewoners; 
Er bovendien ook andere (reguliere) woningzoekenden worden gehuisvest in Dennenheuvel naast de 
statushouders, waarbij in beginsel een verdeelsleutel wordt gehanteerd van 15/85; 
De gemeente eerder ook bekend heeft gemaakt dat er voor andere groepen (jongeren bijv) plaats is in 
Dennenheuvel ivm een gewenste mix van toekomstige bewoners en de huidige bewoners aan dit streven 
een bijdrage kunnen leveren ivm het integratietraject; 
De huidige bewoners heel graag een bijdrage willen leveren aan dit integratietraject; 
Omwonenden ook hebben laten weten dat zij graag zien dat de vier huidige bewoners in Dennenheuvel 
blijven wonen zolang de statushouders daar worden gehuisvest met het oog op integratie en veiligheid; 

Draagt het college op: 

de tijdelijke huisvesting voor de huidige bewoners te verlengen door Villex indien nodig op te dragen een 
tijdelijk huurcontract aan te bieden aan de huidige bewoners voor maximaal drie jaar, dan wel een 
voortzetting van het huidige contract te verzorgen of hierin te bemiddelen met als doel dat de bewoners 
in Dennenheuvel kunnen blijven wonen gedurende die periode; 
indien dat niet mogelijk is, zorg te dragen voor een andere gelijkwaardige tijdelijke huisvesting zodat de 
vier bewoners van Dennenheuvel niet op straat eindigen; 
indien dat ook niet mogelijk is, zorg te dragen voor permanente huisvesting voor de vier bewoners zodat 
zij een dak boven hun hoofd hebben en in ieder geval niet op straat hoeven te slapen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
namens Hart voor Bloemendaal, M Roos 
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