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Amendement ten
Bloemendaal

:l

""".,ïfH ikå,28 Reglement van Orde gemeenteraad

Corsanummer:
Van:

Liberaal Bloemendaal, CDA, Hart voor Bloemendaal

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp

Amendement bij raadsvoorstel

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op

*
Bloemendaal

t2 maart2o2o,

Constaterende dat:

o

De Gemeenteraad in de vergadering van 3l januari 2020 een besluit heeft genomen
over het
vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde.

Overwegende dat:

o
o
o
o

Artikel 28 aangeeft dat een orgaan dat geheimhouding oplegt en aan de raad verzoekt om
dit
te bekrachtigen in overleg kan treden met de raad als orgaan;
Dit in de praktijk betekent dat indien een commissie geheimhouding oplegt, zij in overleg
daarover treedt met de raad;
Dit in de praktíjk een aparte situatie oplevert, aangezien de commissie onderdeel is
van de

raad;

Dit het moment is om zaken zo helder mogelijk op te stellen.

BESTUIT:
Artikel23
Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en víerde lid, 55, tweede en
derde lid, of g6, tweede

en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen dan wel niet
te bekrachtigen
wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in
een besloten
raadsvergaderíng met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.
Te wijzigen in:

Art¡kel28
Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde l¡d, 55, tweede en
derde lid, of g6, tweede

en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen en dan wel niet
te
bekrachtigen wordt daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende
orgaan,
behoudens een raadscommissie, overleg gevoerd, indien dit wenselijk wordt geacht
door één van de
organen.

lngediend door:
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I Bloemendaal, CDA, Hart Bloemendaal
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Amendement ten aanzien van Artikel 25 Reglement van orde gemeenteraad
Bloemendaal
Corsanummer:

*
Bloemendaal

Van:

Liberaal Bloemendaal, CDA. HvB

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Amendement bij raadsvoorstel

De Gemeenteraad van Bloemendaal in vergadering bijeen op 12 maart 2020,

Constaterende dat:

o

De Gemeenteraad in de vergadering van 3l januari 2020 een besluit heeft genomen over
het
vaststellen van het nieuwe Reglement van Orde.

Overwegende dat:

o
o
o
o

Er geen herhaling van de Gemeentewet in

het Reglement van orde hoeft te staan;

Een praktische handleiding in de vorm van het Reglement van orde in bepaalde situaties wel

uitkomst kan bieden;
Artikel 47 van het huidige Reglement van Orde dat specifiek verwijst naar artikel 25, lid 1 van
de Gemeentewet, is vervallen in het nieuwe voorgestelde Reglement van Orde;
Artikel 25, lid L van de Gemeentewet van wezenlijk belang is voor de vergaderorde en
daarom gehandhaafd dient te worden.

BESIUIT:
Artikel 47 van het vorige Reglement van orde te handhaven en als artikel 2Tatoete voegen aan het
huidige Reglement van Orde, luidende:

Artikel 27a Geheimhouding
Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raad overeenkomstig artikel 25, lid 1 van
de
wet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raad
kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

lngediend door: Liberaal Bloemendaal, CDA, HvB
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Amendement

It

Van VDB, LB, VVD

L

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp Raadsvoorstel spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden, 2O20O0OO190
De Raad in openbare vergadering bijeen op donderdag L2 maart 2020.
Overwegende: .......
- Dat flexwoningen in principe niet passen in het ruimtelijke beeld van de dorpskernen in de gemeente
Bloemendaal en in de gehele gemeente voorlopig niet gewenst zijn, tenzij geen enkele andere
oplossing mogelijk is.

- Dat de gemeente voor de nieuwe inwoners en de woningzoekenden definitieve oplossingen moet zien
te vinden ter zake hun huisvesting;
- Dat de opgelopen achterstand aan sociale huurwoningen voor zowel statushouders als
ingeschrevenen zonder woning te groot is;

- Dat het College van B&W bevoegd is, zeker in uitzonderlijke situaties, tijdelijk voorr:ang te verlenen
aan bijzonder doelgroepen op grond van de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond:
Bloemendaal2OtT, Artikel B lid 1;
- Dat inzake het huisvesten van 68 statushouders voor 31 december 2O2O in eerste instantie de
oplossing zal moeten worden gevonden in het (tijdelijk) bijstellen van de prestatieafspraken met de
won ingcorporaties;
- Dat statushouders hiervoor tijdelijk als meest urgent worden gekwalificeerd en voorrang wordt
gegeven boven alle andere groepen, uitgezonderd Bloemendaalse woningzoekenden waarvoor het
contingent van 25o/o onveranderd blijft;
- Dat het belangrijk is in te zetten op een goede integrering van de statushouders in de
Bloemendaalse samenleving en bij planvorming en/of uitvoering hier expliciet aandacht voor is.
- Dat Dennenheuvel op de kortst mogelijke termijn als tijdelijke huisvestingslocatie voor
statushouders in gebruik genomen kan worden om hiermee aan de formele taakstelling te kunnen
voldoen en reguliere of andere woningzoekenden niet te beperken in de kans op de toewijzing van een
sociale woning;

- Dat het College van B&W naast Dennenheuvel onverminderd door gaat met het zoeken naar
mogelijk geschikte beschikbare gebouwen voor tijdelijke opvang en in overleg zal treden met de

desbetreffende eigena ren ;

Dat echter in het uiterste geval op de locatie Westelijke Randweg in de "driehoek" tezamen met de
Westelijke Randweg naast het tuinencomplex een aantal - echter beperkter dan het huidige plan na goed
overleg met omwonenden - [flex-) woningen kunnen worden gerealiseerd.
- Dat het College zal moeten onderzoeken, tezamen met de belanghebbenden, of een mogelijke
de percelen van het tuinencomplex nabij het Kennemerpark met percelen grenzend aan het

uitruil van

tuinencomplex Buytentwist nabij het Blekersveld mogelijk is.
- Dat daarmee een groter plangebied gerealiseerd wordt tezamen met Westelijke Randweg L om aldaar
een volwaardig stedelijk bouwkundig plan te ontwikkelen wat type woningbouw en omvang van het

aantal woningen aansluit op het Kennemerpark met betaalbare (sociale- en middendure huurwoningen)
en middensegment koopwoningen.
- Dat er in ieder geval op dit moment nog geen noodzaak is om extern deskundigen in te huren;
- Dat er ook voldoende kennis binnenshuis is;
2020001005

- Dat de Raad eerst een globaal kosten en financieringsplaatje

wil hebben van de mogelijkheden in
Dennenheuvel voordat zij tot definitieve verdere planvorming overgaat
- Dat eerder gemaakte afspraken met omwonenden voor elke locatie in de gemeente worden
gerespecteerd, derhalve zal op de locatie Zomerzorgerlaan definitief geen bewoning worden gerealiseerd.

Schrapt in het besluit:
- Op Basis van het plan van aanpak de twee door het college gekozen locaties voor tijdelijke flexwoningen
te bevestigen, namelijk de Zomerzorgerlaan en westelijke randweg 1;
En

- Een incidenteel budget van 135.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de verdere voorbereiding en

uitwerking van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders ten laste van het vereveningsfonds
en de begroting 2020 te wijzigen.
Besluit:
Het voorgestelde besluit aldus te wijzigen
L Kennis te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden
in Bloemendaal, dat aan u op 3L januari 2020 ter informatie is toegezonden;
2 Op basis van het plan van aanpak en de hiervoor genoemde overwegingen het college op te dragen op
korte termijn hiervoor met de woningbouwcorporaties overleg te voeren ter zake het aanpassen van de
prestatieafspraken, hiervan voor L mei aan de raad verslag te doen en voor zover al mogelijk de
aangepaste prestatieafspraken aan de raad voor te leggen;
3 Dennenheuvel en/of andere beschikbare gebouwen als kortdurende huisvestingslocatie en een goede
integrering van de statushouders in de Bloemendaalse samenleving expliciet in de planvorming te
betrekken;
4 Hiervan de financiële aspecten en/of consequenties in beeld te brengen en de raad hierover gelijktijdig
te informeren.
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Amendement spoedh u isvestin! statushäuders en a ndere won i ngzoeke nden

Van:
Aan:
onderwerp:
Registratienummer:

Hart voor Bloemendaal,

...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden Bloemendaal
2O2OOOO37L

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering
bijeen op 1.2 maart2O2O

Overulegende:

.
o

Dat het plan van aanpak op geen dan wel onvoldoende steun kan rekenen;
Draagvlak belangrijk is voor het slagen van het plan van aanpak;

Gelezen het voorgesteld besluit 2020000371 dat luidt als volgt:
De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2020

Besluit

o
o
o

Kennís te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders
en andere
woningzoekendeninBloemendaal,dataanuop3Ljanuari 2O2oterinformatieísverstuurd;
op basis van het plan van aanpak de twee door het college gekozen locaties voor
tijdelijke
flexwoningen te bevestigen, namelijk de Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg
1;
Een incidenteel budget van € L35.000 beschikbaar te stellen ten
behoeve van de verdere

voorbereiding en uitwerking van het plan van aanpak spoedhuisvesting
statushouders ten laste
van het vereveningsfonds en de begroting2O2O te wijzigen.
Te wijzigen als volgt:

Besluit:
a

a

a

Kennis te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders
en andere
woningzoekenden in Bloemendaal, dat aan u op 3l januari 2020ter informatie
is verstuurd;
op basis van de vergelijking locaties (corsanumm er 2o20ooo711) de locatie parkeerterrein
naast
gemeentehuis te bevestigen voor 30 tijdelijke flexwoningen;
Voor de resterende 20 woningen op zoek te gaan naar een andere mogelijkheid
in overleg met
ontwikkelaars en woningbouwcorporaties waarbij ook opnieuw gekeken zal
worden naar Vitaal
Vogelenzang en te onderzoeken of daar alsnog sociale huurwoningen kunnen
worden gebouwd.

t
lngediend door: Hart voor Bloemendaal,
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Van:
Aan:
Onderwerp:

Spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden Bloemendaal

Registratienummer:

2O2OO0O37L

Hart voor Bloemendaal,

...

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 12 maart 2020

Overwegende:

o
o

Dat het plan van aanpak op geen dan wel onvoldoende steun kan rekenen;
Draagvlak belangrijk is voor het slagen van het plan van aanpak;

Gelezen het voorgesteld besluit 2020000371 dat luidt als volgt:
De raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2020

Besluít:
a

a

Kennís te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en andere
woningzoekenden in Bloemendaal, dat aan u op 31 januari 2O2O ter informatie is verstuurd;
Op basis van het plan van aanpak de twee door het college gekozen locaties voor tijdelijke

flexwoningen te bevestigen, namelijk de Zomerzorgerlaan en westelüke Randweg 1;
Een incidenteel budget van € 135.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de verdere
voorbereiding en uitwerking van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders ten laste
van het vereveníngsfonds en de begroting2O2O te wijzigen.

Te wijzigen als volgt:

Besluit:
a

a

Kennis te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvesting statushouders en andere
woningzoekenden ín Bloemendaal, dat aan u op 3l januari 2020 ter informatie is verstuurd;

Op basis van de vergel'rjking locaties (corsanumm er 2O2O0OO711) de locatie parkeerterrein naast
gemeentehuis te bevestigen voor (25 of zoveel als mogelijk) tijdelijke flexwoningen en de locatie
hoek Blekersveld/Westelijke Randweg te bevestigen voor de overige tijdelijke flexwoningen;
Voor de bouw van permanente woningen zo snel mogelijk op zoek te gaan naar mogelijke
locaties en te realiseren aantallen in overleg met ontwikkelaars en woningbouwcorporaties
waarbij ook opnieuw gekeken zal worden naar Vitaal Vogelenzang en te onderzoeken of daar
alsnog sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.

r
lngediend door: Hart voor Bloemendaal,

1
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Amendement BREDE AANPAK spoedhuisvesting statushouders en
andere woningzoekenden in Bloemendaal
Corsanummer:

Van:
Aan:

Onderwerp:

CDA

*
Bloemendaal

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Raadsvoorstel 2020000371

De raad, in openbare vergadering bijeen op L2 maart 2020

OVERWEGENDE:

dat de qemeente Bloemendaal:
dringend behoefte heeft aan huisvesting voor statushouders om aan de door de
landelijke overheid opgelegde taakstelling te voldoen. Dat om aan deze taakstelling te
voldoen, jaarlijks minimaal 10 woningen nodig zijn. Voor het eind van 2020 dient tãvens
een achterstand van 21 woningen vobr statushouders weggewerkt te worden;
ook dringend behoefte heeft aan sociale woningbouw voor o.a. kwetsbare groepen in
onze samenleving en aan woningbouw in het middensegment;
derhalve of de gemeente nu wil of niet, een maatschappelijke en/of juridisch een
woningbouw opgave heeft 68 statushouders aan woonruimle te helpLn;
nagenoeg geen grond meer heeft om woningbouw van enige omvang te realiseren;

voornoemde taakstelling en woning bouwbehoefte echter maatschappelijk en juridisch
steeds urgenter wordt.

dat de gemeenteraad van Bloemendaal:

tot de conclusie is gekomen - gehoord de bewoners van de gemeente - dat de door het
college van B en W voorgestelde tijdelijke huisvestingslocatie aan de Zomerzorgerlaan
gezien vanuit het perspectief van een "goede ruimtelijke ordening" en de nu beãodigde
omvang (aantal) van woningbouw, ongeschikt is voor deze woningbouw opgave;
tot de conclusie is gekomen dat de locatie Blekersveld als enige locatie in de gemeente
Bloemendaal wel de potentie heeft om met respectering van de eis van een "goede
ruimtelijke ordening" geschikt te zijn voor de voornoemde woningbouwopgave;
het derhalve noodzakelijk acht dat het college van B en W op de kortst mogelijke termijn
onderzoekt of voornoemde woningbouw opgave gerealiseerd kan worden ðp het
Blekersveld;
stelt dat dit plan dient te waarborgen dat er sprake is van een "goede ruimtelijke
ordening" en meer in het bijzonder van een hoge mate van welstand (het moet passen in
de Bloemendaalse omgeving);

zich realiseert dat het onderzoeken en realiseren van deze woningbouwopgave
enige tijd
zal kosten, maar dat de statushouders reeds binnen een afzienbaîe termi¡ñ minimaal
tijdelijk - gehuisvest dienen te worden in de gemeente te Bloemendaal;

het derhalve wenselijk vindt dat het college van B en w met de directie van
Dennenheuvel in gesprek gaat om te bewèrkstelligen dat de statushouders tijdelijk twee tot drie jaar - gehuisvest kunnen worden aldaar;
het derhalve ook wenselijk vindt dat het college van B en w een noodplan ontwikkelt,
wat op een deel van de locatie Blekersveld tijdelijke huisvesting voor statushouders
mogelijk maakt. Dit plan wordt alleen gebruikt ais de tijdelijkeõpuang van statushouders
in Dennenheuvel niet langer meer mogelijk is.

a]srurr:
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Het college van B en

a. opdracht te geven een plan op te stellen ter realisering van sociale woningbouw en
woningen in het midden segment op de locatie Blekersveld zodat aan de
woningbouwopgave van een nog nader te bepalen hoeveelheid woningen kan worden
voldaan;
b. erop te wijzen dat dit plan dient te waarborgen dat er sprake is van een ..goede
ruimtelijke ordening" en meer in het bijzonder van een hoge mate van welstãnd (het
moet dus passen in de Bloemendaalse omgeving);
c. te verzoeken het voornoemde plan met enige voortvarendheid voor te leggen aan
de
Gemeenteraad;

d.

op te dragen om in overleg te treden met de directie van Dennenheuvel om tijdens
de
planvoorbereiding en bouw tijdelijke huisvesting statushouders te realiseren
voor een
periode van twee tot drie jaar;

e' . ook op te dragen een noodplan te ontwikkelen, wat op een deel van de locatie
Blekersveld tijdelijke huisvesting voor statushouders mogelijk maakt. Dit plan wordt
alleen gebruikt als de tijdelijke opvang van statushouders in Dennenheuvel niet langer
meer mogelijk is;

f. op te dragen een voorstel voor te bereiden zodat voor de verdere voorbereiding en
uitwerking van het plan een incidenteel budget beschikbaar komt ten laste van het
vereveningsfonds en de begroting 2020 te wijzigen.
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Amendement BREDE AANPAK spoedhuisvestíng statushouders
en andere woningzoekenden in Bloemendaal

*
Bloemendaal

Corsanummer

{ffi

Van:

Grf

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Ra a dsvoo rst

D66,

el
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2O20OOO37

1,

De raad, in openbare vergadering bijeen op 12 maart2O2O,

Overwegende dat:

1'a' Het op 3L-1-2020 aan de raad aangeboden Plan van aanpak voor wat betreft de locatie-keuze
onvoldoende is beargumenteerd en de conclusie dat de "enige oplossing" is om 50-70 ,flexwoningen,
te
bouwen op één locatie te weinig onderbouwd ís, en
1.b. Er ook na beantwoording van vragen er nog diverse vragen resteren, maar
L.c' Desalniettemín een uitspraak van de raad over het vervolg nu dringend noodzakelijk
is.
2'a' Dat het onze morele en wettelijke plicht is om in onze gemeente statushouders huisvesting
te bieden

en te ondersteunen bij integratie in de westerse (/Nederlandse) samenleving;
2'b' Het vanwege de woningnood ín het algemeen en de sociale opdracht voor de gemeente
in het

bijzonder, van belang is spoedig te besluiten over realisat¡e van meer sociale woningen
in de gemeente.

3'a' Het tijdig voldoen aan de wettelijke taakstellingl niet door aanbod via de woningcorporaties
mogelijk
is - althans niet zonder dat andere urgente woningzoekers daar
de dupe van zouden worden;
3'b' Het - gezien de regionaal gemaakte afspraken niet realistisch is om in de regionale verordening
nog
een aanpassing voor alleen Bloemendaal aan te brengen waarbij voorrang wordt gegeven
aan
statushouders en/of Bloemendalers.
4.a. Er enkele tientallen tijdelijke (flex)woningen z.s.m. gerealiseerd moeten worden, gelet
op:
- de maximale inspanning van de woningbouwcorporaties om woningen passend
toe te w'rjzen2,
- andere oplossíngen niet in beeld zíjn en tijdelijk hergebruik Dennenheuveloverwegende

4'b' uitgangspunt

is om deze 50-50 aan

woningzoekenden;

te bieden aan statushouders (via het coA)

;

nadelen heeft3;
andere urgente

4'c Het aandeel van gezinnen onder de te huisvesten statushouders de komende jaren mogelijk
minder
groot zaf zijn, maar dat voor de taakstellíng t/m 2020 uitgegaan kan worden
van een deler van 2,2 voor de
vertaling van het aantal statushouders naar te realiseren huizenflexwoníngen.a

1

ondanks de afschaffing in2077 van de verplichte urgentiecategorie elke statushouder,
hebben de gemeenten nog wel de
wettelijke verplichting vergunninghouders van woonru¡mte te voorzien. (Huisvestingsw
et2otl;wet gaat boven verordening.)

'

2 De

corporaties schr'rjven in hun brief van 3-3-2020 hierover: "Het is (...) niet mogelijk om
binnen de bestaande voorraad alle
statushouders op een verantwoorde wijze te huisvesten in 2020.,,
3 z¡e Plan
van Aanpak, N.B.: Tijdelijke huisvesting op Dennenheuvel biedt geen goede oplossing,
vanwege de volgende
complicaties/bezwaren: 1) toezegging 2075/2016 aan omwonenden dat de statushouders-huisvesting
rld..r ro, duren tot L-42019,2],de korte periode waaryoor een nieuwe plaatsing van statushouders aldaar waarschijnlijk
molelijk is, met alle nadelen
van dien (opnieuw verhuizen statushouders, kosten van aanpassingen), 3) het ris¡co
dat de tijd te kort is om de huidige
bewoners een wat langere tijd dan de formele tijd te gunnen om te voorkomen dat
zij dakloos worden weggestuurd.

4Ervanuitgaandedatdeachterstandhuisvestinggeldtvoor6sstatushoudersendatdecorporaties

in2e2¡voldoende

woningen kunnen aanbieden om aan verwachte taakstelling 2020 te voldoen èn
nog extra ca. 10 statushouders kunnen
huisvesten in 2o2a, zullen er per 1"1'-202L nog zeker 21 woningen voor statushouders
beschikbaar moeten zijn. Bij 50-50
tijdelijke huisvesting voor statushouders - andere urgenten, betekent dit dat er in totaal ca.
42 tíjdelijke woningen nodig zijn.

7

5' wellicht nog - met spoed - een poging gedaan kan worden om
ín een gezamenlijk overleg met bij
Bloemendaal betrokken projectontwikkelaars en vastgoed-ondernemers
en eventueel nogmaals ook
woningbouw-corporaties, na te gaan of er nog een optie van
tijdíge huisvesting statushouders over het
hoofd is gezien;

6' ln het licht van toekomstige huisvestingsverplíchtingen en de woningnood
onder lage en middeninkomens, nieuwe sociale woningbouw dringend nodig is.

Besluit
Het voorgefegde raadsbesruit te vervangen door het vorgende
besruit:

1' Kennis te nemen van het plan van aanpak spoedhuisvest¡ng statushouders
en andere woningzoekenden in Bloemendaal;
2' Zo spoedig mogelijk en uiterlijk ín de raad urn#.prita.s. definitief
te beslissen over de keuze voor
één of twee van de ondergenoemde opties (locaties voor tíjdelijke
flexwoníngen), op basis van een
aangepast raadsvoorstel- incl. tabel waarin deze opties beargumenteerd
worden ,gescoord, op alle
relevante aspecten;
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Blekersveld, ten westen van de westelijke Randweg, voor tíjdelijke
woningen gedurende
maximaal 1o iaar, zonder dat hierdoor realisatÍe van blijvende sociale
*onìng"n op deze locatie

in gevaar komt;
westelljke Randweg 1, zonder dat hierdoor realisatíe van blíjvende sociale
woningen op deze
locatie in gevaar komt;

Parkeerterrein ten noorden van het gemeentehuis, met flankerend beleid
t.a.v. beperking
autogebru¡k en/of creatie en/of regulering parkeermogelijkheid in de
buurt voor de
medewerkers van de gemeente;
Zo mogelijk: een andere geschikte locatie, nog nader te bepalen na
spoedoverleg met
projectontwikkelaa rs;
De locatie Zomerzorgerlaan-trapveldje, maar dan alleen voor
maxim aal2o niet-gestapelde
flexwoningen voor een maximumperiode van vijf jaar.

3' voor de verdere voorbereidingen alvast incidenteel budget van
€ 10.000,- beschikbaar te stellen ten
laste van het vereveningsfonds sociale woningbouw en de
begroting2o2odaartoe tê wijzigen.

4' Naast de príoriteit die gegeven wordt aan de ontwíkkeling van westelijke
Randweg 1 (definítieve
oplossing), ook te starten met de voorbereíding sociale wonìngbouw
op Blekersveld.

5' om

de kwaliteit van de locaties westelijke Randweg L en Blekersveld
te verhogen, in overleg met de
Províncie Noord-Holland een verkenníng te starten naar een voetgangers-fietsverbinding
ter plaatse
over de Westelijke Randweg heen.
6. De raad maandelijks te ínformeren over de voortgang.
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Maríelys Roos (Hart voor Bloemendaal)
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Motie spoedhuisvesting statVshouders en andere woningzoekenden

*

Bloemendaal

Van:

Hart voor Bloemendaal, GroenLinks

Aan:

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

spoedhuisvesting statushouders en a ndere woningzoekenden Bloemendaal
202000037L

Registratienummer:

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen

op 12 maart

ZO2O

Overwegende:

Dat het mede als gevolg van de taakstelling noodzakelijk is dat de gemeente voorziet in de bouw van

voldoende permanente sociale huurwoningen.
Gelezen het voorgesteld besluit 2020000371 van burgemeester en wethouders van 30 januarí 2020

verzoekt het college:
Voor de bouw van permanente woningen zo snel mogelijk op zoek te gaan naar mogelíjke locaties en te
realiseren aantallen in overleg met ontwikkelaars en woningbouwcorporaties waarbij ook opnieuw
gekeken zal worden naar Vitaal Vogelenzang en te onderzoeken of daar alsnog sociale huurwoningen
kunnen worden gebouwd.

lngediend door:

Hart voor Bloemendaal,
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GroenLinks
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Hart

voor
Bloemendaal
Motie Hart voor Bloemendaal Sociale huurwoningen

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 12 maart2020

Overwegende dat:
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Er grote behoefte is aan sociale huurwoningen;
De gemeente dient te voorzien in voldoende sociale huurwoningen;
De gemeente staat voor een vanuit het Rijk opgelegde taakstelling voor het huisvesting van
statushouders;
De provincie die toezicht houdt op de uitvoering van de taakstelling, achterstand heeft
opgemerkt en Bloemendaal heeft gevraagd om per direct over te gaan tot acties om de
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opgelegde taakstelling te realiseren;
De gemeente (sociale) huurwoningen in eigendom heeft die op grond van een besluit dat op
19 december 1996 is genomen door de raad, worden verkocht bij vrij komen van deze
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woningen;
Dit besluit in de huidige omstandigheden maatschappelijk niet meer is te verantwoorden;
Andere gemeenten Bloemendaal zijn voorgegaan en hebben besloten de eigen (sociale)
huurwoningenvoorraad niet te laten inkrimpen door verkoop;

Besluit:

-

Vanaf heden geen sociale huurwoningen meer te verkopen die de gemeente in eigendom
heeft. Dit betekent een wijziging c.q. doorhalen van het besluit op 19 december L996 door de
raad om bij vrij komen van huur de woningen te verkopen;

En gaat over tot de orde van de dag.

namens Hart voor Bloemendaal,

M Roos

2020001028

