
 
 

MEMO 

 

Onderwerp  : Stand van zaken Huisvesting Statushouders 

Datum  : 16 februari 2022 

   COMMISSIE SAMENLEVING 16 februari 2022 

 

 

Taakstelling 2022 

De taakstelling over de eerste helft van 2022 gaat om 14 personen. Begin 2022 was de taakstelling 

inclusief de achterstand 23 personen. In januari 2022 zijn 5 gezinnen en 6 alleenstaanden 

gehuisvest. Dit betekent dat per 1 februari 2022 de achterstand is ingehaald.  

 

Normaliter betreft de jaarlijkse taakstelling zo’n 35 tot 40 personen. De verwachting is dat in de 
tweede helft van 2022 de taakstelling hoger uitvalt, omdat de instroom in de AZC’s significant is 
toegenomen. Dit komt o.a. door toename van vluchtelingen uit Afghanistan en nareizende 

gezinsleden van statushouders die een verblijfsvergunning hebben gekregen. 

 

De statushouders die op Dennenheuvel wonen moeten opnieuw gehuisvest worden. 

Op Dennenheuvel verblijven per 1 februari 2022 31 statushouders die wachten op een permanente 

woning. Dit zijn 15 alleenstaanden, één stel en 5 gezinnen. 

 
Dennenheuvel  

Gezien het feit dat we onze achterstand op de taakstelling hebben ingehaald en het einde van 

Dennenheuvel in zicht is stoppen we op dit moment met de huisvesting van nieuwe statushouders op 

Dennenheuvel. Uitzondering hierop zijn de gezinsherenigingen mits er plek is op Dennenheuvel.  

 

Oldenhove 

Vanuit de zoektocht naar geschikte locaties doet Oldenhove zich voor. Er worden gesprekken 

gevoerd, er is nog geen overeenkomst gesloten. Stichting Sint Jacob en gemeente Bloemendaal 

hebben de intentie uitgesproken om tot samenwerking te komen. We streven naar een periode van 

10 jaar, omdat Stichting Sint Jacob op den duur weer een zorginstelling wil maken van Oldenhove. 

Op 11 november 2021 heeft wethouder de Roy van Zuidewijn de raad ingelicht over de gesprekken 

die worden gevoerd. Daarna zijn omwonenden op de hoogte gesteld door een informatiebrief en een 

digitale informatieavond op 25 november 2021. Aan uw raad is het raadsvoorstel over de invulling 

van Oldenhove voorgelegd. Op korte termijn zal een financiële doorrekening worden gemaakt en een 

projectplan en participatieplan worden opgesteld. Over de voortgang zult u tijdig worden 

geïnformeerd.  

 

Blekersveld 

Alle procedures om te komen tot woningbouw lopen. Het verzoek tot voorlopige voorziening inzake 

de saneringsbeschikking is door de Raad van State afgewezen. De rechtbank van Haarlem heeft het 

verzoek tot voorlopige voorziening op de kapvergunning afgewezen. De uitvoering hiervan is in 

januari 2022 gestart.  
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