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Hart voor Bloemendaal, GroenLinks
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Huisvesten spoedzoekers I 'economisch daklozen' 3-2-2022

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

Constaterende dat

De gemeente op 19 november 2021 een brief heeft gestuurd aan de acht alleenstaande ouders die met 
hun kinderen in Dennenheuvel wonen en hen daarin meldt dat zij uiterlijk 1 maart a.s. daar moeten 
vertrekken en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor vervolghuisvesting en zij zich moeten wenden tot 
de gemeente van herkomst;
Het college het contract met de directie van Landgoed Dennenheuvel heeft verlengd tot eind dit jaar; 
Het contract voor de statushouders in Dennenheuvel is/wordt verlengd tot 1 september 2022;
De acht ouders in een 'noodkreeť vandaag hebben aangegeven dat de herhuisvesting nog niet voor hen 
alleen is verzekerd*;

Overwegende dat

Het college in haar brief van 25 januari jl. (2022000162) over de'economisch daklozen' in Dennenheuvel 
stelt: "Voor de drie Bloemendaalse gezinnen die nog geen vervolghuisvesting hebben, start de 
begeleiding binnenkort. Als het resultaat van de begeleiding is dat meer tijd op Dennenheuvel de enige 
oplossing is, beoordeelt het college dat per individueel geval", maar
de wethouder in de commissievergadering van 2 februari jl. heeft aangegeven dat bij voortzetting 
verhuur Dennenheuvel aan (enkele) betrokkenen er voor hen ongewenste huurbescherming zou 
kunnen ontstaan vanaf 1-4-2022 en
momenteel nog niet zeker is dat alle ouders en kinderen per 1 maart a.s. 
vervangende huisvesting hebben en
de resultaten van de individuele begeleiding tot op heden niet voor alle betrokkenen voldoende 
duidelijk zijn en daardoor de mogelijkheid bestaat dat enkele inwoners van de gemeente alleen terecht 
kunnen in tijdelijke woonruimte buiten de regio en/of in daklozenopvang en
dit dan aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor de betrokkenen met een risico van scheiding van 
kinderen van hun ouder(s) en daarmee ook schending van kinderrechten en overigens ook 
vervolgschadeAkosten voor de samenleving als geheel;

Spreekt uit:

Het college te steunen c.q. aan te sporen in het vinden van maatwerkoplossingen waardoor dakloosheid van de 
Dennenheuvel-ouders en kinderen wordt voorkomen, bijvoorbeeld door:
- elders in de gemeente permanente of tijdelijk vervolghuisvesting te bieden (tijdelijk, bv. in Oldenhove);
- zich te verzekeren van vervolghuisvesting in de gemeente van herkomst;
- 0p 20 nodig de tijdelijke huisvesting in r)ûnnon^01 iwol — hinnon rlo ii irirlicrho mnoûliimûřlûn _fo v/orlonnon

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Roos, Hart voor Bloemendaal 
S. van Vliet, GroenLinks Bloemendaal

* In de 'noodkreeť wordt aangegeven dat een uitkomst van de urgentie-aanvragen bij het Vierde Huis en/of 
inschrijftijdverlenging bij Woonservice pas tussen eind februari en medio april worden verwacht en dat er tot nu 
onduidelijkheid blijft over de opvangmogelijkheden, althans dat er tegenstrijdige berichten vanuit de gemeente Haarlem 
komen: oplossing is "naar de gezinsopvang in Velserpoort zonder uitstroom" of juist niet, waarbij zoeken naar een plekje op 
de bank via in het eigen netwerk (met opslag van inboedel) resteert.
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