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Financiën tijdelijke huur Oldenhove

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 21 april 2022:

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel “inzet locatie Oldenhove ten behoeve van
statushouders en andere doelgroepen”
Constaterende:
-

Dat de raad door middel van bovengenoemd raadsvoorstel gevraagd is zijn wensen en
bedenkingen kenbaar te maken;

-

Dat uit de discussie gebleken is dat de raad zich (in meerderheid) kan vinden in de lijn die
door het college in het raadsvoorstel wordt geschetst;

Overwegende:
Dat de gemeente Bloemendaal er bij is gebaat dat met daadwerkelijke realisering van
huisvesting van statushouders en andere doelgroepen in Oldenhove zo spoedig mogelijk
kan worden gestart;
~

Dat Oldenhove nu al geruime tijd leeg staat en de druk op de woningmarkt onverminderd
groot is;

-

Dat het Rijk de druk op gemeenten opvoert om een bijdrage te leveren aan de uitstroom
van asielzoekers en statushouders;

-

Dat verder uitstel van de besluitvorming naar verwachting zal leiden tot een hogere
bijdrage van de gemeente;

-

Dat uit het voorliggende raadsvoorstel is gebleken dat met de inzet van Oldenhove een
aanvangsinvestering gemoeid is van € 1.870.000;
Dat de raad besluit over het beschikbaar stellen van de benodigde middelen;

-

Besluit:
Het voorgestelde besluit te vervangen door:
1. een budget van € 1.870.000 ten behoeve van de aanvangsinvestering project Oldenhove
beschikbaar te stellen, waarbij het budget wordt aangewend voor het uitvoeren van achterstallig
onderhoud, voor de inrichting van de buitenruimte, voor de afwerking van 90 woonunits en voor
begeleidings- en advieskosten incl. 10% onvoorzien;
2. het budget voor een bedrag van € 450.000 te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage beschikking
regeling huisvesting aandachtsgroepen en het overige deel ad € 1.420.000 te onttrekken uit de
flexibele algemene reserve.
En gaat over tot de orde van de dag,
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