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MEMO cie samenleving 18 januari 

 

Onderwerp  : Stand van zaken Huisvesting Statushouders en opvang 

vluchtelingen en asielzoekers 

Datum 

Bijlage 

 : 

: 

10-01-2023 

Stand van zaken, acties en planning Oldenhove 

    

In dit memo informeren wij u over de laatste stand van zaken over Oldenhove en de taakstelling 

statushouders. 

Op uw verzoek hebben wij de onderwerpen “vluchtelingen uit Oekraïne” en “opvang asielzoekers” 
aan dit memo toegevoegd. 

 

Taakstelling statushouders 

De taakstelling voor de eerste helft van 2023 bedraagt 29 personen. Inclusief de achterstand van 

2022 staan we voor de uitdaging om dit jaar 33 statushouders te huisvesten. Hoe groot de 

taakstelling wordt voor de tweede helft van 2023 is nog niet bekend. 

Daarnaast wonen op dit moment op Oldenhove nog 29 statushouders afkomstig uit Dennenheuvel. 

Dit zijn 12 alleenstaanden, 4 stellen en 3 gezinnen. Voor alle statushouders die op Dennenheuvel 

wonen, zal op termijn vervolghuisvesting gevonden moeten worden. De inzet van Oldenhove 

betekent dat we hier twee jaar de tijd voor hebben. 

 

Op Oldenhove is maximaal plek voor 90 statushouders. Dit betekent dat naast de statushouders die 

er al wonen we nog maximaal 61 personen kunnen huisvesten op Oldenhove. Daarmee voldoen we 

nagenoeg aan de geprognotiseerde taakstelling voor 2023.  

 

Aanbod van corporatiewoningen 

In 2023 zijn nog geen corporatiewoningen voor statushouders beschikbaar gekomen.  

 

Oldenhove 

Zie de bijlage voor een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken. 

 

Bouwkundige stand van zaken 

Het dak en de centrale verwarmingsinstallatie zijn vernieuwd, er is nieuwe noodverlichting 

aangebracht en er zijn nieuwe rookmelders geplaatst. Het schilderwerk van de gevel is in volle gang 

en wordt - afhankelijk van de weersomstandigheden - naar verwachting in februari 2023 afgerond. 

 

Er vinden nog bouwwerkzaamheden plaats op Oldenhove want de renovatie van de appartementen is 

nog niet afgerond. De woningen uit fase 1 zijn in november 2022 in gebruik genomen en op dit 

moment zijn 23 woningen verhuurd. Medio januari zijn de woningen uit de volgende fase gereed voor 

verhuur. In totaal komen er dan 32 woningen voor de verhuur bij. Eind januari komen daar nog eens 

15 woningen bij. 

In totaal zijn er dan 70 van de 90 appartementen gereed voor verhuur. Voor de laatste 20 woningen 

geldt dat deze nog nader worden ingedeeld in overleg met of voor de specifieke doelgroepen. De 

verwachting is dat deze in de loop van februari/maart klaar zijn. 

 

Energie 

Voor de verschillende appartementen van Oldenhove zijn de energielabels inmiddels bepaald. 

Samengevat levert dit het volgende beeld: 

Label  C 1 app. 

Label  D 29 app. 
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Label  E 30 app. 

Label F 27 app. 

Label  G 8 app. 

Hier komt nog een aanpassing op, omdat de verkaveling naar appartementen, groepswoningen en 

andere functies nog een aanpassing krijgt. 

 

Per 1 januari 2023 zijn de levering van elektriciteit en gas voor Oldenhove toegevoegd aan de 

lopende contracten van de gemeente. De energiekosten maken onderdeel uit van de servicekosten 

die de bewoners maandelijks (als voorschot) betalen. Omdat geen sprake is van eigen meters wordt 

voor de berekening een objectieve verdeelsleutel gebruikt: de energiekosten van alle wooneenheden 

in totaal (ruim 3.700 m2) worden verdeeld op basis van de oppervlakten van de woningen. Dit 

betekent dat sprake is van een prijs per m2. De raming van de kosten van alle woningen in het 

complex in totaal - en daarmee het totaal gevraagde voorschot voor energiekosten - is gebaseerd op 

landelijke gegevens over het gemiddeld verbruik in vergelijkbare woningtypen.  

 

We gaan de toekomstige bewoners actief wijzen op het energiezuinig/duurzaam gebruik in Oldenhove. 

Dit gaan we doen door het geven van voorlichting en het vastleggen in de huisregels. Ook gaan we 

inwoners vragen of zij een actieve rol willen spelen om andere inwoners bewust te maken van het 

energieverbruik.  

De afdeling duurzaamheid is nauw betrokken bij het project Oldenhove en denkt mee in extra 

energiemaatregelen die de gemeente kan nemen. 

 

Hulp van inwoners en andere partijen 

Tijdens de participatiesessies meldden zich enthousiaste buurtbewoners om te helpen bij het inrichten 

van Oldenhove. Een aantal van hen heeft op 19 december geholpen de voormalige recreatieruimte 

schoon te maken. DITP – een IT bedrijf uit de Waarderpolder, heeft aangeboden om te helpen met het 

opknappen van deze ruimte. Op 20 december hebben zij met 12 personen geheel vrijwillig de 

ontmoetingsruimte geschilderd. Van Lochem heeft de verfspullen gesponsord. Ook de Rotary heeft, in 

samenwerking met Welzijn Bloemendaal, bijgedragen door bloempollen te planten rondom het 

gebouw. We zijn ontzettend blij met iedereen die op geheel vrijwillige basis heeft meegeholpen met 

het opknappen van de ruimte!  

Er zijn inmiddels ook meerdere partijen die hebben aangegeven een financiële bijdrage te willen 

leveren aan activiteiten of inrichtingszaken die betrekking hebben op Oldenhove. Waar mogelijk maken 

we hier graag gebruik van. 

 

Financiën 

Het beschikbaar gestelde budget voor het onderhoud en de renovatiekosten bedraagt euro 1.7 mio 

plus 170K voor onvoorziene kosten, in totaal 1,87 mio. Hiervan is op dit moment 1,82 mio 

opgedragen c.q. geprognosticeerd/nog op te dragen. 

 

De dekking van dit budget komt deels uit een subsidie van 450K en deels uit de exploitatie. Zoals in 

het raadsbesluit is vermeld wordt ook een bijdrage vanuit de gemeente gevraagd. 

 

Er is gekeken naar aanvullende subsidiemogelijkheden. De navolgende subsidies zijn onlangs 

aangevraagd. 

 

19-9-2022: Regeling huisvesting aandachtgroepen (RHA): max € 7.000 per woonruimte 

  (€ 7000,- x 90 woonruimtes = maximaal € 630.000,-- (incidenteel))  

15-7-2022:  BW/MO:  € 115.000,- (van de provincie – incidenteel)   

3-10-2022:  Stimuleringsregeling Flex- en transformatiewoningen: max. € 12.000 per woonruimte 

  (€12.000,- x 90 woonruimtes = maximaal € 1.080.000,- (incidenteel)) 

22-9-2022:  Regeling versterken maatschappelijke sector:  € 61.393,- 
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Totaal maximaal € 1.886.393,-.  

 

De subsidie van € 115.000,-- voor beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning en ook de 

subsidie voor het versterken van de maatschappelijke sector (€ 61.393) is toegekend.  

Onlangs is ook de subsidie vanuit de stimuleringsregeling (€ 1.080.000) toegekend.  

 

Het totaal toegekende subsidiebedrag is tot nu toe € 1.256.393. 

 

Integratie en inburgering 

De statushouders die in november verhuisd zijn vanuit Dennenheuvel zijn allemaal bezig met hun 

inburgering. Zij vallen onder de Wet inburgering 2013 en moeten zelf geld lenen voor taalonderwijs. 

IASZ begeleidt de mensen samen met Spaarne werkt, Agros en Vluchtelingenwerk naar 

vrijwilligerswerk, werkstages of betaald werk en probeert dat te matchen met de taalscholen waar de 

inburgeraars studeren.  

 

De nieuwe groep statushouders die gehuisvest gaan worden vallen bijna allemaal onder de Wet 

inburgering 2021. Dit betekent dat de gemeente de volledige regie heeft op het inburgeringstraject.  

De volwassen inburgeraars starten na de verhuizing naar Oldenhove binnen 2-3 weken met een 

brugklasprogramma van 6 weken, 4 dagdelen per week in Haarlem. De consulenten van IASZ 

spreken de inburgeraars op de locatie Oldenhove voor een brede intake en nemen de 

leerbaarheidstoetsen daar ook af. Na afloop van de brugklas en de gesprekken is er een goed beeld 

en wordt samen met de inburgeraar de leerroute bepaald. 

De gemeente biedt 3 routes aan. De Onderwijsroute gericht op vervolgonderwijs, de B1-route gericht 

op werk en de Z-route gericht op zelfredzaamheid. Dit zijn duale routes waarbij, waar mogelijk, 

onderwijs wordt gecombineerd met participatie-activiteiten, trainingen en stages met als doel betaald 

werk. Danner & Danner is de aanbieder van het duale inburgeringstraject. Zij werken hierbij samen 

met Vluchtelingenwerk, Agros, Spaarnewerkt, Double Dutch en Stichting Akros.  

 

Vluchtelingen uit Oekraïne 

De gemeente vangt op dit moment 143 vluchtelingen uit Oekraïne op in de gemeentelijke opvang 

(Park Vogelenzang). Daarnaast verblijven nog 61 vluchtelingen bij particulieren thuis. 

De verwachting is dat de toestroom van vluchtelingen blijft toenemen. Het Rijk heeft gemeenten 

gevraagd meer opvangplekken te realiseren. De taakstelling voor Bloemendaal is op dit moment 128 

opvangplekken; dit wordt waarschijnlijk uitgebreid naar 154 opvangplekken (bedden). De huidige 

locatie op Park Vogelenzang biedt nog ruimte om meer bedden te vullen en daarmee te kunnen 

voldoen aan de gevraagde 154 plekken. De huurovereenkomst loopt echter af op 1 juli 2023. Het is 

dus noodzakelijk te zoeken naar een alternatieve plek voor na 1 juli 2023. 

 

Opvang asielzoekers 

In de commissie grondgebied van 6 december hebben wij u geïnformeerd over het “Transitieplan 

crisisnoodopvang asielzoekers”, zie ook collegebrief (2022004843). Gelet op de samenhang van de 

verschillende opgaven (huisvesting statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne en het opvangen van 

asielzoekers), heeft uw commissie verzocht deze opgave ook in dit memo te verwerken en te 

bespreken in de commissie samenleving.  

 

Op korte termijn treedt naar verwachting de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken 

asielopvangvoorzieningen in werking (ook wel genoemd: Spreidingswet). Hiermee krijgen gemeenten 

een wettelijke taak om opvangplaatsen voor asielzoekers beschikbaar te stellen. In Kennemerland is 

afgesproken deze opgave regionaal op te pakken. Juist vanwege de samenhang tussen de 

verschillende doelgroepen, is besloten deze opgave als project aan te pakken waarbij gezocht wordt 

naar locaties voor de diverse doelgroepen. 
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De wijze waarop de gemeente Bloemendaal dit wil doen, is beschreven in het “Procesplan huisvesting 

en opvang asielzoekers, statushouders en ontheemden”. Deze wordt naar verwachting in het college 

van 17 januari 2023 vastgesteld en wordt u daarna ter informatie toegezonden. 

 

 

---***--- 


