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Motie Spoedhuisvesting statushouders en sociale woningbouw. 

 

Corsanummer:     

Van:  GroenLinks, ….. 

Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Huisvesting statushouders en sociale woningbouw. N.a.v. collegevoorstel 2020001474 (op 

advies cie. B&M 4-5-  gead iseerd als iet rijp oor esluit or i g   raad  8 -5-2020) 

De raad, in openbare vergadering bijeen op 28 mei 2020,   

 

Inleiding 

De gemeente staat (al weer geruime tijd)  voor de uitdaging om de achterstand in de wettelijk verplichte 

huisvesting van statushouders in te lopen. Daarenboven komt er mogelijk nog een verhoging van de 

taakstelling 2020. Hiermee rekening houdend, èn rekening houdend met de opname[capaciteit] door de 

woningbouwcorporaties, zal nog voor (ca.) 48 statushouders  rond 1-1-2021 een huisvestingsoplossing 

geboden moeten worden. 

Tegelijk is de wens om extra  sociale woningen in Bloemendaal te realiseren om alle (urgente) woning-

zoekenden met een inkomen onder de huurliberalisatiegrens  ( : € 737,14 per maand) meer kans op een 

woning te bieden en daarmee ook bij te dragen aan de ernstige woningnood in de regio. 

Het  collegevoorstel van 24-4-2020 Proje t Westelijke Ra d eg  [WR ] e  Spoedhuis esti g statushouders  

(2020001274) is hierop gericht en bood hoop op spoedige realisatie van zowel spoed-huisvesting statushouders 

als structurele uitbreiding van het aantal sociale woningen. Om verschillende  redenen is dit voorstel echter 

onvoldoende om te beslissen over  voor een raadsbesluit over start bouwproject WR1. Omdat deze combinatie 

van spoedhuisvesting statushouders met het WR1-project niet realistisch wordt geacht, is deze motie van 

belang om geen tempo te verliezen.  

 

Overwegende 

 

A. 

1. Dat doorgaan met het WR-1 project onvoldoende is gemotiveerd met het oog op een goede 

ruimtelijke ordening en een veilige fysieke leefomgeving, in het bijzonder gelet op: 

o Brandveiligheidsrisico (vigerend bestemmingsplan houdt geen rekening met huidig station 

[veel zwaarder dan de max. 10 MVA die in het bestemmingsplan staat], de VNG-richtlijnen 

schrijven een veel grotere veilige afstand tussen transformatorstation en woningen voor [en  

daar is niet gemotiveerd van afgeweken];  

o Het stedenbouwkundig plan dat nog [mogelijk te] veel ruimte laat voor een 

bestemmingsplan-aanpassing; 

2. Dat er vooruitlopend op de bestemmingsplanfase nog onvolkomen participatie van omwonenden 

heeft plaatsgevonden; 

3. Het nog ontbreken van een (ook voor huisvesting statushouders) passende anterieure overeenkomst; 

4. Onduidelijkheid die (nog steeds) bestaat over hoe  de selectie zal plaatsvinden van statushouders en 

jongeren (in de periode dat er >10% statushouders in WR1 worden gehuisvest); 

5. Blijvende  vragen over de begrenzing van de servicekosten(stijging) voor de huurders 

6. Ongefundeerd planningsoptimisme; 

 

B. 

        Het belang  van een door de raad te kiezen oplossing voor de spoedhuisvesting statushouders, waarbij 

a. Nog enkele  zoeklo aties  in beeld zijn en enkele (toch) weer in beeld komen, waar onder de 

locatie bij de Tetterodehal in Overveen (bij ontbreken vooralsnog ontbreken van 

argumentatie waarom het college hier niet verder naar wil kijken); 
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b. WR-1 ook als tijdelijke locatie minder geschikt is vanwege in het bijzonder brand- 

veiligheidsrisico; 

c. Een bijdrage uit het vereveningsfonds sociale woningbouw voor tijdelijke woningen niet 

passend is; 

 

C. 

De wenselijkheid van het realiseren van betaalbare woningen de komende jaren, v.z. dat ruimtelijk past (in de 

dorpenzone), waarbij de gemeente Bloemendaal ten minste evenveel woningen binnen de 

huurliberalisatiegrens voor niet-statushouders als voor statushouders realiseert:  

d. Naar het nu laat aanzien de locatie Blekersveld zich nu het beste leent voor verder onderzoek 

naar invulling met woningen en openbaar groen; 

 

 

Verzoekt het College dringend om, voortvloeiende uit raadsbesluit van 12 maart 2020 en gelet op het tot nu 

toe uitgevoerde locatie-onderzoeken ten behoeve van tijdelijke huisvesting statushouders: 

 

1. 

 Zo snel mogelijk te starten met de (verdere) voorbereiding, incl. participatie omwonenden, van ontwikkeling 

van de locatie Blekersveld als locatie voor permanente sociale woningbouw en daarbij aan te geven welk 

budget er voor het Blekersveldonderzoek nog nodig is èn een indicatie (range) te geven van de totale kosten 

die de gemeente  bijdraagt aan realisatie Blekersveld; 

 

2.  

Zo snel mogelijk te kiezen uit één van de volgende locaties ten behoeve van tijdelijke (5-10 jaar) huisvesting van 

(ca.) 48 statushouders (ca. 20-25 tijdelijke woningen, afhankelijk van het actuele COA-aanbod):  

- Gemeentelijk P -terrein bij gemeentehuis Overveen; 

- Gemeentelijk terrein naast de Tetterodehal Overveen; 

- Zomerzorgerlaan (trapveldje; max. 7 jaar); 

En de raad daarvoor een voorstel doet, incl. de gespecificeerde gemeentelijke investerings- en 

exploitatiekosten (per projectfase en -hoofdonderdeel); 

 

 

 

Ingediend door: 

GroenLinks, …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


