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Amendement
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Raadsvergadering: 21 april 2022

Raadsvoorstel: Financién tijdelijke huur Oldenhove

Corsanummer Raadsvoorstel: 2022001154

 

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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Motie Red Praktijkhuis Inspiration, het inloophuis voor mensen met een

i)
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De raad in openbare vergadering bijeen op dinsdag 24 mei 2022,

Constaterende dat

De burgemeester een brief heeft gestuurd op 19 mei 2022 aan de raad metals

onderwerp‘Anti-kraak bewoning op Park Vogelenzang’, kenmerk 2022001510;

Inspiration huis op een geschikte plek is gehuisvest en hij beseft dat er veel

vrijwilligers inzet is geweest om deze locatie geschikt te maken voor coaching van

cliënten van Inspiration huis;

Het college de doelstellingen en de werkzaamheden van het Praktijkhuis Inspiration

omarmt;

De continuïteit van het werk ook door het college wordt omarmd;

Overwegende dat

De begeleiding van 2 tot 10 cliënten per dag mensen betreft die in grote nood

verkeren;

Een niet te verwaarlozen percentage van cliënten voortijdig overlijdt en het

begeleidingsplan daarmee een kwestie is van leven of dood;

Sprake is van lange wachttijden oplopend tot wel anderhalf jaar voor

anorexiapatiënten;

De begeleiding niet kan worden onderbroken omdat dit levensbedreigend kan zijn

voorcliënten;

Praktijkhuis Inspiration alleen maar vraagt om iets meer tijd (enkele maanden tot

een half jaar) om een definitieve locatie te vinden voor haar werkzaamheden als

inloophuis;

Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:

 

Zo snel mogelijk onderzoekt hoe het te realiseren is dat het Praktijkhuis Inspiration

de gevraagde periode op de huidige locatie kan blijven met zo min mogelijk impact

om Oekraïners op te vangen in hetzelfde gebouw;

Tijdens dit onderzoek het Praktijkhuis Inspiration te laten blijven in de huidige

ruimtes;

Mocht bovenstaande onuitvoerbaar blijken: te besluiten dat Praktijkhuis Inspiration

in Eikendonck nog even mag blijven zitten (een periode van enkele maanden tot

een half jaar) maar dan in ander gedeelte, namelijk een zijvleugel in hetzelfde

gebouw dat een andere ingang heeft en waar het Praktijkhuis niemand in de weg

zit, ook de Oekraïners niet, e.e.a. tot daadwerkelijk een alternatieve locatie is

gevonden waar ook verantwoord cliënten van deze ingewikkelde en zeer kwetsbare

doelgroep kunnen worden begeleid.
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