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Onderwerp: Oldenhove, beheer door COA (centraal orgaan opvang asielzoekers)

Van:

Aan:

Zelfstandig Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal 

voorzitter gemeenteraad Bloemendaal

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 februari 2022,

Constaterende dat
de gemeente in de afrondende fase is met Stichting Sint Jacob m.b.t. de huur van het complex Oldenhove 

voor de huur van 10 jaar

het college tegelijkertijd voornemens is om het volledige beheer van Oldenhove inclusief plaatsing van 
statushouders voor de periode van minimaal 1 jaar over te dragen aan het COA (Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers)

door beheer van Oldenhove bij het COA neer te leggen, statushouders die niet vallen onder de wettelijke 
taakstelling van de gemeente Bloemendaal, ook binnen de gemeente Bloemendaal worden geplaatst

het gebouw Oldenhove niet geschikt is voor 150-180 bewoners.

gezien de huidige woningmarkt niet te verwachten is dat de statushouders na dit jaar andere huisvesting 
toegewezen zullen krijgen

na dit jaar de gemeente Bloemendaal wederom niet aan zijn taakstelling kan voldoen doordat er 
onvoldoende woonruimte is binnen de gemeente Bloemendaal als Oldenhove een regionale functie voor 
opvang statushouders krijgt

de inwoners van Overveen hun steentje aan de opvang willen bijdragen mits er ook andere 
woningzoekenden in Oldenhove geplaatst worden en het aantal statushouders beperkt wordt

Overwegende dat

- vrijwel alle partijen in de commissie hebben aangegeven dat zij het voornemen van de wethouder om die 
overeenkomst met het COA met die afspraken aan te gaan, niet steunen

- vrijwel alle partijen in de Commissie hebben aangegeven dat er naast een beperkt aantal statushouders 
ook direct het eerste jaar andere - urgente - woningzoekenden, met name ook uit onze regio woonruimte 
in Oldenhove moeten krijgen

- dat een dergelijke bewoning, zoals door bijna alle partijen in de Commissie is aangegeven, ook draagvlak 
bij de inwoners heeft;

- Oldenhove zeergeschikt is om statushouders te vestigen en daarmee aan onze wettelijke taakstelling te 
voldoen
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- College van de Raad eerder de opdracht heeft gekregen dat woonruimte op Oldenhove ook ingezet dient 
te worden voor overige woningzoekenden

- door beheer van Oldenhove uit handen te geven aan COA het College/ de gemeente geen baas in eigen 
gemeente meer is

Draagt het college op:

1. Het op 13 januari 2022 genomen college besluit, inhoudende het voornemen een overeenkomst met 
COA aan te gaan waarbij het COA het beheer van Oldenhove het eerste jaar krijgt en tussen de 150 
tot 180 statushouders in Oldenhove geplaatst gaan worden, in te trekken;

2. Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college het gesprek met het COA aangaat om een 
overeenkomst te sluiten waarbij het volgende bepalend is:

De gemeente zelf zeggenschap houdt over de toewijzing van woonruimte in Oldenhove. met 
inachtneming van de opdracht van de Raad tot 50Vo van de woningen voor overige 
woningzoekenden, niet zijnde statushouders;
Geen overeenkomst aan te gaan met het COA waarin het beheer en/of toewijzing van woningen in 
Oldenhove, ook in het eerste jaar, aan het COA uit handen wordt gegeven 
De gemeente aan haar taakstelling voldoet en als er meer statushouders voorgedragen worden door 
het COA de eigen urgent woningzoekenden voorgaan.
Wederom de raad voor te leggen of zij een zienswijze heeft voor de nieuwe overeenkomst met 
COA
Het college tegelijkertijd komt met een uitgewerkt plan terzake beheer door de gemeente en de 
kosten voor de gemeente

en gaat over tot de orde van de dag.
Zelfstandig Bloeonendaal Liberaal Bloemendaal
R. Slewe A Iz ^ Leonard Heukels


