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AMENDEMENTop MRAverstedelijkingsvisie 2050 onderdeel datacenters
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Onderwerp : MRAVerstedelijkingsvisie
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Commissievergadering d.d. : 18 januari 2022 Ver Worpen

an oud eije Voor: F(61,066AlvB, Pua
ortefeuillehouder : . Wijkhuisen . -

Corsanummer : zopie “te fn 5 (VVD, CDANDE, 2 V

A AED) 3 (dueVan Ri , Mout. Van Vliet

TheHeald)
 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 3 februari 2022,

Kennis genomenhebbendvanhet voorgelegd raadsbesluit ter instemming met de MRA

Verstedelijkingsvisie 2050 (2021003311);

Constaterendedatin de visie is opgenomen eenstrategie ten aanzien van datacenters;

Overwegendedat:

e De ervaringen met onder andere het datacenter in Zeewolde (Flevoland) heeft

aangetoond dat deze centers een enorme impact hebbenin onze leefomgeving

® Dat datacenters die in Nederland worden gerealiseerd veelal een functie hebben voor

het gebied van Noordwest Europa, ergo een veel groter gebied dan Nederlandlaat staan

het MRA gebied

@ Dat deze datacenters enorm veel stroom gebruiken die daardoor ons toch al overbelaste

elektriciteitsnetwerk extra belasten

e Dat daardoor de noodzakelijke uitbreiding van opwekking van zonne- en wind energie in

gevaar kan komen omdat het netwerk het niet aan kan

 Eral 3 datacenters zijn in het gebied van de MRA en in deze visie nu wordt voorgesteld te

gaan zoeken naar een locatie voor een vierde datacenter

Van mening zijnde dat:

a) Erde komende jaren maximaal moet worden ingezet op verduurzaming van de energie

opwekking en te veel datacenters dit kunnen frustreren door overbelasting van het

elektriciteitsnetwerk

b) Ermet 3 datacenters in het dichtbevolkte gebied van de MRA een grens bereikt is

Amendeert het voorgelegde raadsbesluit:

In te stemmen met de MRA verstedelijkingvisie 2050 behoudens het zoeken naar een vierde

datacenter.

Fractie PvdA Fractie HvB

H. Schell M. Roos TT
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Af aezig (ls Deore) Bloemendaal
Amendementtijdelijke huur Oldenhove

Corsanummer: 2022000087

Van: VVD

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Tijdelijke huur Oldenhove

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 februari 2022

Kennisgenomen hebbende van het raadsvoorstel Corsa nummer 2022000087

Overwegende dat:

e Bewoners van Overveen ontevreden zijn over de plannen van het college voor de opvang van

statushouders in Oldenhove in combinatie mettijdelijke woningbouw op het Blekersveld;

® Bewoners van Overveen van mening zijn dat de bewoners onvoldoende zijn geïnformeerd en betrokken

zijn bij de ontwikkeling van deze plannen;

® Er daardoor geen draagvlak is onder de bewoners van Overveen voor het voorgenomen besluit;

e De gemeente de wettelijk taak voor de opvang van statushouders wil vormgeven;

e De gemeente ooktijdelijke opvang kan bieden voor de economisch daklozen en andere urgente

woningzoekenden;

© _De accommodatie Oldenhove geschiktlijkt voor tijdelijke huisvesting, daarvoor mogelijk aangepast moet

worden om aan alle bouwkundige en veiligheidsvoorschriften te voldoen;

@ De ingebruikname en eventueel noodzakelijke aanpassingen van Oldenhove in fasen kan plaatsvinden;

© _Het wonen van nieuwe statushouders op tweelocaties dichtbij elkaar niet de voorkeur heeft;

e __De ontwikkeling van tijdelijke woningen voor statushouders en economisch daklozen op Blekersveld niet

te gelijker tijd met Oldenhove gewenstis;

© De ontwikkeling van permanente woningen op het Blekersveld met draagvlak in de buurt tot de

mogelijkheden lijkt te behoren;

® Bewoners van Overveen optimaal betrokken moeten worden in de ontwikkeling van alle plannen.

Het raadsvoorstel ‘Tijdelijke huur Oldenhove’ met corsanummer 2022000087 als volgt te amenderen:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewethet college te berichten dat de raad de navolgende wensen en

bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022:

De raad het college opdraagt het voorgenomen collegebesluit over Oldenhove van 13 januari 2022 in te trekken en

met een nieuw voorstel te komen aan de gemeenteraad waarin de volgende onderdelen worden opgenomen:

a. De opvang van statushouders te beperken tot de wettelijk taak, met inbegrip van statushouders die nu

opgevangen worden in Dennenheuvel, met de mogelijkheid van enige uitbreiding indien er draagvlak voor

ontstaat onder de bewoners van Overveen en de initiële opvang succesvol verlopenis;

b. Naast statushouders ook economisch daklozen en andere urgente woningzoekenden een tijdelijke

huisvesting wordt geboden;

c. Hierbij te kiezen voor een soortgelijke opzet en omvang zoals thans vormgegeven in het succesvolle

project Dennenheuvel;
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Bloemendaal
d. Afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor

stapsgewijze perioden te huren tegen flexibele en maximaal kostendekkende condities die recht doen aan

het maatschappelijk belang alsmede de belangen van huurder en verhuurder;

e. Hierbij een uitdrukkelijk beroep te doen op het sociale gezicht van Sint Jacob;

f. De accommodatie Oldenhove in samenwerking met Sint Jacob in fasen geschikt te maken voortijdelijke

huisvesting met inachtneming van alle benodigde (veiligheids)voorschriften;

g. De plannen voor Blekersveld uitsluitend met voldoende draagvlak onder de bewoners van Overveen om

te buigen naar eventuele permanente woningen conform de afspraken in de Huisvestingsverordening;

h. Geen tijdelijke woningen op het Blekersveld te realiseren;

i. De bewoners door een goedparticipatieproces optimaal te betrekken în de ontwikkeling en uitvoering

van al deze plannen;

j. De gemeente Bloemendaal de regie voert over al deze ontwikkelingen;

k. De financiële gevolgen van dit besluit voorafgaand aan definitieve besluitvorming worden voorgelegd aan

de raad.

 

 

f

Besluit van de Raad

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

 

Aldusvastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 februari 2022

Burgemeester, Griffier
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amendement Oldenhoveals bijzondere COA-voorziening

Corsanummer: 2022000087

Van: Hart voor Bloemendaal

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Tijdelijke huur Oldenhove

De gemeenteraad van Bloemendaalin openbare vergadering bijeen op donderdag 3 februari 2022

 

Kennisgenomen hebbendevanhet raadsvoorstel Corsa nummer 2022000087

Overwegendedat:

e In het raadsvoorstel staat dat Oldenhove wordt ingezet als bijzondere COA-voorziening;

e Draagvlak hiervoor in de buurt ontbreekt;

e De raad in meerderheid heeft uitgesproken niet achter het voorgenomen besluit te staan;

e Het college niet zelfstandig bevoegd is afspraken te maken met het COA zonder

goedkeuring van de raad;

 __De financiële onderbouwing ontbreekt;

e Het college vasthoudt aan het voorgenomen besluit en de wensen en bedenkingen van de

raad heeft genegeerd.

Voorgesteld besluit:

Het voorgestelde besluit luidt als volgt:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen wensen

en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022, om:

a) onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering Zorginstellingen en

Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning van Oldenhove voor

verschillende doelgroepen, met uitzondering van jaar 1;

b) afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van 10 jaar

te huren, in principe met ingang van 1 maart 2022;

c) het eerste jaar afspraken te maken met het COA met als inzet het gebouw in te zetten als

“bijzondere COA-voorziening”;

d) de resterende periode (jaar 2 tm 10) Oldenhove in te zetten als “tussenvoorziening” voor

statushouders en andere “urgent” woningzoekenden;

e) akkoord te gaan om het beheer van Oldenhove in het eerste jaar over te dragen aan het COA,

en over de bekostiging daarvan afspraken te maken met het COA;

f) akkoord te gaan om aansluitend het beheer van de tussenvoorziening over te nemen en

afspraken te maken over de kosten met de deelnemende gemeenten;

g) de kosten voor planbegeleiding te dekken uit externe financiering.

Het voorgestelde besluit te amenderen als volgt:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad het

voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022 verwerpt en dit besluit amendeert als volgt:

a) onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering Zorginstellingen en

Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning van Oldenhove door

verschillende doelgroepen, namelijk aan Bloemendaal toegewezen statushouders en andere

urgent woningzoekenden uit de gemeente Bloemendaal met dien verstande dat een aanbod

van huisvesting in Oldenhove ook wordt geboden aan de alleenstaande ouders en hun

kinderen die nu in Dennenheuvel wonen;
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Bloemendaal
b) afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een

periode van maximaal 10 jaar te huren;

©) Oldenhove in te zetten voor de huisvesting van een maximaal nog vast te stellen aantal

personen dat in het gebouw verantwoord en humaan kan wonen, e.e.a. gebaseerd op een

extern bouwkundig rapport onder voorbehoud dat Oldenhove voorafgaand aan huisvesting aan

alle bouwkundige en veiligheidsvoorschriften voldoet;

d) op voorwaarde dat het plan wordt afgestemd met de buurt en kan rekenen op voldoende

draagvlak;

e) mits de raad vooraf heeft ingestemd met de financiële gevolgen van dit besluit.

M. Roos

Hart voor Bloemendaal

 

 

Besluit van de Raad

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 februarì 2022

Burgemeester, Griffier
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amendement Oldenhoveals bijzondere COA-voorziening

Corsanummer: 2022000087

Van: Hart voor Bloemendaal

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Tijdelijke huur Oldenhove

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 februari 2022

 

Kennisgenomen hebbendevan het raadsvoorstel Corsa nummer 2022000087

Overwegendedat:

e In het raadsvoorstel staat dat Oldenhove wordtingezet als bijzondere COA-

voorziening;

® Draagvlak hiervoorin de buurt ontbreekt;

e De raad in meerderheid heeft uitgesproken niet achter het voorgenomen besluit te

staan;

* Het college niet zelfstandig bevoegd is afspraken te maken met het COA zonder

goedkeuring van de raad;

De financiële onderbouwing ontbreekt;

e Het college vasthoudt aan het voorgenomen besluit en de wensen en bedenkingen van

de raad heeft genegeerd.

Voorgesteld besluit:

Het voorgestelde besluit luidt als volgt:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen

wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022,

om:

a) onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanerìng Zorginstellingen en

Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning van Oldenhove voor

verschillende doelgroepen, met uitzondering van jaar 1;

b) afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van 10

jaar te huren, in principe met ingang van 1 maart 2022;

©) het eerste jaar afspraken te maken met het COA met als inzet het gebouw in te zetten als

“bijzondere COA-voorziening”;

d) de resterende periode (jaar 2 tm 10) Oldenhove in te zetten als “tussenvoorziening” voor

statushouders en andere “urgent” woningzoekenden;

e) akkoord te gaan om het beheer van Oldenhove in het eerste jaar over te dragen aan het

COA, en over de bekostiging daarvan afspraken te maken met het COA;

f) akkoord te gaan om aansluitend het beheer van de tussenvoorziening over te nemen en

afspraken te maken over de kosten met de deelnemende gemeenten;

g) de kosten voor planbegeleiding te dekken uit externe financiering.

Het voorgestelde besluit te amenderen als volgt:

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad de

navolgende wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college d.d. 13

januari 2022:

De raad het college opdraagt het voorgenomencollegebesluit over Oldenhove van 13 januarì 2022

in te trekken en met een nieuw voorstel te komen aan de gemeenteraad waarin de volgende

onderdelen worden opgenomen:
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a) onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering Zorginstellingen en,

Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning van Oldenhove door

verschillende doelgroepen, namelijk aan Bloemendaal toegewezen statushouders en andere

urgent woningzoekenden uit de gemeente Bloemendaal met dien verstande dat een aanbod

van huisvesting in Oldenhove ook wordt geboden aan de alleenstaande ouders en hun

kinderen die nu in Dennenheuvel wonen;

b) afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van

maximaal 10 jaar te huren;

©) Oldenhove in te zetten voor de huisvesting van een maximaal nog vast te stellen aantal

personen dat in het gebouw verantwoord en humaan kan wonen, e.e.a. gebaseerd op een

extern bouwkundig rapport onder voorbehoud dat Oldenhove voorafgaand aan huisvesting

aan alle bouwkundige en veiligheidsvoorschriften voldoet;

d) op voorwaarde dat het plan wordt afgestemd met de buurt en kan rekenen op voldoende

draagvlak;

e) mits de raad vooraf heeft ingestemd met de financiële gevolgen van dit besluit.

M. Roos

Hart voor Bloemendaal

 

 

Besluit van de Raad

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 februari 2022

Burgemeester, Griffier
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AMENDEMENT/ZIENSWIJZE

Van Fracties PvdA, GroenLinks, D66

Onderwerp : Tijdelijke huur Oldenhove, Overveen

Raadsvergaderingd.d. : 3 februari 2022

Commissievergadering d.d. : 26 januari 2022

Commissie : Samenleving

Portefeuillehouder : S. de Roy van Zuidewijn

Corsanummer : 2022000087

 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 3 februari 2022,

Kennis genomenhebbendvan het voorgelegd raadsbesluit om te komentot huur van het gebouw

Oldenhovein Overveen voor10 jaar (2022000087);

Overwegende/ van mening zijnde dat:

Besluit

Wooneenhedenin Oldenhove kunnenbijdragen aan een goedestart van statushouders

in Nederland en tevens kunnen bijdragen aan beperking van de druk op de AZC-

opvangcapaciteit;

Bloemendaalmetsucces eerderheeft bijgedragen aan opvang van een grootaantal

statushouders in combinatie met andere urgent woningzoekendenin één gebouw

(Dennenheuvel);

De wooneenhedenin Oldenhovehet mogelijk maken dat de gemeente nu en de

komendejaren de wettelijk verplichte huisvesting van statushouders kan realiseren én

een mogelijk extra bijdrage kan leveren aan het oplossenvan de landelijke opgave;

Het gewenstis dat naast deze extra bijdrage voor huisvesting van statushouderstegelijk

al vanaf ‘jaar 1’ ook detijdelijke wooneenheden in Oldenhove worden aangeboden aan

andere urgent woningzoekenden;

Veel omwonendenin Overveenzich sterk betrokken voelen bij de toekomst en de

bewoners van Oldenhove, maar ook een aantal zich zorgen maakt over de onverwachte

toenamevan statushouders(in ‘jaar 1’) en over mogelijk andere opvanglocaties.

Zorgvuldige voorbereiding - met een projectmatige aanpak- incl. afstemming met

betrokken partijen en het gereed maken van de wooneenheden — over nog enkele

maanden zal vergen;

Regie door de gemeente, in de samenwerking met COA, Vluchtelingenwerk Nederland en

de andere betrokkenen, van belang is;

Kostendekkende exploitatie (zoals ook gold en geldt voor Dennenheuvel) gewenst is,

maar dat — gelet op de wensen tot beperking van het aantal statushouders en de

gewenste mix van bewoners al vanaf ‘jaar 1’ - een extra financiële bijdrage van de

gemeente voor de hand ligt;

het concept raadsbesluit 2022000087 als volgt aan te passen;

Gelet op artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet, de volgende zienswijze (met wensen/bedenkingen)

te geven met betrekking tot het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022

(opgenomen in 2022000087);
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a. Zo spoedig mogelijk worden dit jaar tot een maximum van 90 statushouders èn een aantal

andere urgent woningzoekenden in Oldenhove onder humane omstandigheden gehuisvest;

b. Met het COA worden nadere afspraken gemaakt over de kostenverdeling ten behoeve van

het geschikt maken voor bewoning van Oldenhove alsmede voor begeleiding en toezicht.

c. De inwoners en in het bijzonder omwonenden ten noorden van de Julianalaan en ten westen

van de Randweg worden intensief betrokken bij de integrale vormgeving/invulling van het

Oldenhove-project;

d. Overigens worden de overwegingen in dit amendement betrokken bij de integrale en

stapsgewijze uitvoering van het Oldenhove-project.

e. Er wordt een procesbeschrijving en planning voor dit project opgesteld en de raad wordt

periodiek geïnformeerd.

   
Fractie PvdA Fractie Fractie D66

RN
H.A.L. Schell R.W. A.M.C. Schep
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Motie Oldenhove Bloemendaal

Verworpen
Van: Zelfstandig Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal

Voor

2.(16,28

Tegen -16 (v i), GilD6,OA,tvb,

Afweug | (ahsDeore) Ped)
Onderwerp: Oldenhove , beheer door COA (centraal orgaan opvangasielzoekers)

Aan: voorzitter gemeenteraad Bloemendaal

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag3 februari 2022,

Constaterende dat

de gemeentein de afrondendefase is met Stichting Sint Jacob m.b.t. de huur van het complex Oldenhove

voor de huurvan 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 Oldenhoveniet 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 zeer geschikt 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 meeris

Draagt het college op:

1. Hetop 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 50% 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 haartaakstelling 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 Bloemendaal Liberaal Bloemendaal

Leonard Heukels
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Motie Blekersveld (aangepast 31-1- 16.00 uur)

Van: Zelfstandig Bloemendaal; Liberaal Bloemendaal

Aan: voorzitter gemeenteraad Bloemendaal

Onderwerp: Blekersveld

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

Constaterende dat

- De gemeente momenteel in gesprek is met Stichting Sint Jacob om op

de locatie ‘Oldenhove' statushouders te huisvesten.

- Het college tegelijkertijd voornemensis op de locatie 'Blekersveld' 30

flexwoningen te realiseren voor statushouders, deze op termijn uit te breiden

met nogmaals 30 flexwoningen ten behoeve van een gemengde woonvorm,

beide voor de duur van 10 jaar;

- De locatie Dennenheuvel als locatie tot december 2022 verlengd kan

worden;

~ Metde realisatie van flexwoningen op Blekersveld hoge

(aanloop)kosten zijn gemoeid;

- Er ten aanzien van het niet betrekken van inwoners bij de plannen

grote weerstand ter plaatse is

Overwegende dat

° Oldenhove een kans biedt om statushouders die onderde taakstelling

van Bloemendaalvallen aldaar tijdelijk te huisvesten;

° De beschikbaarheid van Oldenhove medeaanleidingis tot

herbezinning van de bouw van flexwoningen opdelocatie Blekersveld;

e Door langer gebruik te kunnen maken van de locatie Dennenheuvel er

meertijd is voor een goede overgang naar een andere oplossing dan

Blekersveld;
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° Het ongewenstis dat op korte afstand van elkaar op zowel Blekersveld

als in Oldenhove — een groot aantal - statushouders gehuisvest gaan worden

° Bewonersvan Blekersveld in de gelegenheid moeten wordengesteld

om volte participeren in de toekomst van Blekersveld.

Dat het daarom voorde handligt om het huidige plan over Blekersveld

over de verkiezingen heentetillen

Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat hetcollege:

° het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld

intrekt;

° een nieuwparticipatietraject start met omwonendenover de

toekomst van Blekersveld en het ontwerpbestemmingsplan intrekt in

afwachting van de uitkomst van het nieuweparticipatie traject;

e het ontwerpbestemmingsplan Blekersveld Overveen niet ter visie

legt;

° het resultaat van het nieuw opte starten participatietraject na

afronding voorlegt aan de raad;

e en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en

de installatie van een nieuw college ten aanzien van Blekersveld geen verdere

investeringen doet (zoals sanering van het perceel) en/of stappen zet die

onomkeerbaar zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Zelfstandig Bloe al Liberaal Bloemendaal

R. Slewe Leonard Heukels



In ero Ilan
hen 3

Motie Blekersveld

Van: Hart voor Bloemendaal, …

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal Hart
Onderwerp: Intrekken collegebesluit bouw tijdelijke woningen op voor

Blekersveld Bloemendaal

 

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

Constaterende dat

~ De locatie ‘Oldenhove’ nagenoegleeg staat;

- De gemeente momenteel in gesprek is met Stichting Sint Jacob;

- Het doel is op Oldenhove een gemengde woonvorm te realiseren voor de duur van

maximaal 10 jaar;

~ Een gemengde woonvorm kan rekenen op draagvlak in de buurt;
- Het college tegelijkertijd voornemensis op de locatie ‘Blekersveld’ 30 flexwoningen

te realiseren statushouders, op termijn uit te breiden met nogmaals 30

flexwoningen ten behoeve van een gemengde woonvorm, beide voor de duur van

10 jaar;

~ Metde realisatie van flexwoningen op Blekersveld hoge kosten zijn gemoeid;

- Omwonenden zich (overwegend) negatief hebben uitgelaten over het
participatietraject voor flexwoningen op Blekersveld;

- Permanente woningbouw op de locatie Blekersveld vanuit een perspectief van
goede ruimtelijke ordening te verkiezen is boven de bouw van flexwoningen;

Overwegende dat

- Oldenhove een kans biedt om statushouders aldaar tijdelijk te huisvesten;
- Blekersveld beter ontwikkeld kan worden voor permanente bouw van woningen

waarbij gestreefd wordt naar een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu met
minder woningen en een gevarieerd aanbod i.p.v. uitsluitend sociale huur;

= Bewoners van Blekersveld in de gelegenheid moeten worden gesteld om vol te
participeren in een nieuw te ontwikkelen stedenbouwkundig plan.

Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:

e het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld intrekt;
e een voorstel maakt voor een aangepast stedenbouwkundig plan dat voorziet in de

bouw van permanente woningen op Blekersveld mede n.a.v. en gebaseerd op de

uitkomst van een nieuw te starten participatietraject met omwonenden;

e het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na afronding voorlegt

aan de raad;
oy

en gaat over tot de orde van de dag.  
Hart voor Bloemendaal Avarens emeente
M Roos ce
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Motie kinderrecht op huisvesting

Van: Hart voor Bloemendaal, …
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal Hart

Onderwerp: Dennenheuvel en Oldenhove n.a.v. voorstel … voor
Bloemendaal

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

 

Constaterende dat

~ De gemeente op 19 november 2021 een brief heeft gestuurd aan alleenstaande
moeders (en een vader) die momenteel met hun kinderen in Dennenheuvel wonen;

- In deze brief wordt vermeld dat sprake is van tijdelijk wonen op Landgoed

Dennenheuvel als gevolg van economisch dakloosheid;

- De gemeente de twee gebouwen op Dennenheuvel in bruikleen heeft en op 1 maart
2022 de gemeente deze twee gebouwen leeg teruggeeft aan het Kerkgenootschap
Klooster Euphrasia;

~ In de brief ook staat dat het Kerkgenootschap herontwikkeling voorbereidt van het

landgoed en de sloop van deze twee gebouwen per 1 maart 2022 in gang zet;

- De gemeente in de brief verklaart dat de alleenstaande ouders zelf verantwoordelijk

zijn voor vervolghuisvesting en zij zich moeten wenden tot de gemeente van
herkomst;

= De huismeesters vervolgens namens de directie van Villex hebben bevestigd aan
de alleenstaande ouders dat het college van burgemeester en wethouders het
contract met de directie van Landgoed Dennenheuvel hebben verlengd tot 31
december 2022;

~ Het contract voor statushouders en voor Villexbewoners wordt verlengd tot 1

september 2022;
~ De huismeesters voor spoedzoekers en economisch daklozen verwijzen naar de

brief van de gemeente over de einddatum waarbij is bevestigd dat
de einddatum gehandhaafd blijft ondanks het feit dat de gebouwen niet worden
gesloopt per 1 maart 2022 en het contract voor de overige bewoners tot 1

september 2022 wordt verlengd.

Overwegende dat

~ De alleenstaande ouders met in totaal 14 minderjarige kinderen geen vervangende
huisvesting hebben met ingang van 1 maart 2022 en er ook geen enkel vooruitzicht

bestaat dat dit nog op tijd kan worden geregeld;
~ Ook de gemeente van herkomst geen vervangende huisvesting heeft aangeboden

of georganiseerd per 1 maart 2022;
~ Het vasthouden aan de einddatum van 1 maart 2022 met zich meebrengt dat de

gezinnen dakloos worden;
= __Dakloosheid alle rechten van kinderen en hun ouders onder druk zet;
- Het de verantwoordelijkheid is van de overheid de rechten van kinderen te

respecteren, te beschermen ente realiseren;

~ Bescherming van hun rechten, juist vanwege hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid

prioritiet verdient;

-~ Dit een situatie is die onmenselijk is en maatschappelijk ongewenst, omdat het
verliezen van een dak boven het hoofd een bijzonder ingrijpende en stressvolle
gebeurtenis is voor kinderen;

~ Als gevolg van dakloosheid de dreiging reëel is dat kinderen van hun ouders worden

gescheiden.

Veworfen
Voor: s(GAAWB,L6)
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Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:

en gaat over tot de orde van de dag.

De tijdelijke huisvesting van alleenstaande ouders en hun kinderen verlengt tot 1
september 2022 of zo veel langer als mogelijk is;
In overleg met gemeenten van herkomst te zoeken naar vervangende huisvesting

voor de alleenstaande ouders en hun kinderen voor 1 september 2022;

Voor zover vervangende huisvesting niet voor 1 september 2022 kan worden

georganiseerd in de gemeente van herkomst, alleenstaande ouders en hun kinderen

tijdelijke huisvesting wordt aangeboden in Oldenhove, indien en voor zover de

gemeente voor 1 september 2022 een overeenkomst sluit met de eigenaar van

Oldenhove welke voorziet in tijdelijke huisvesting dan wel andere (permanente)

vervangende huisvesting organiseert binnen de gemeente Bloemendaal via de

woningbouwcorporaties;

en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en de
installatie van een nieuw college geen stappen te zetten ten aanzien van het verblijf

van alleenstaande ouders en hun kinderen in Dennenheuvel die onomkeerbaar zijn
waardoor zij opnieuw dakloos worden.

 

Hart voor Bloemendaal rn une anevuceauccacceacenseeneeeacensecenes

M Roos

 



Motie vreemd: reparatie straatwerk in de winkelstraat
Bloemendaal-Dorp

Van: Hart voor Bloemendaal, … Hart
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal Bl end \
Onderwerp: motie vreemd aan de orde van de dag oemendaa

 

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

Constaterende dat

- De ondernemers aan de Bloemendaalseweg graag willen dat de gemeente zorgt
voor een renovatie van de winkelstraat in Bloemendaal-Dorp ;

- De ondernemers een pleitnota en enquête hebben ingediend bij de gemeente
waarin zij hun voorstellen voor herinrichting en renovatie van de winkelstraat

hebben kenbaar gemaakt;

=De ondernemers hebben uitgesproken dat de herinrichting en renovatie gefaseerd
kan plaatsvinden;

~ Ten aanzien van het wegdek echter sprake is van urgentie omdat de winkelstraat
bezaaid is met kuilen en gaten wat leidt tot valpartijen van bezoekers en bovendien

blijven overal plassen water staan als het regent.

Overwegende dat

- De winkelstraat in Bloemendaal-Dorp van groot belang is voor de vitaliteit en
leefbaarheid van Bloemendaal;

~ Renovatie van de winkelstraat nodig is maar niet voor de verkiezingen van maart
2022 kan worden gerealiseerd;

- Herstel van het straatwerk echter urgent is en niet langer kan wachten i.v.m. de

veiligheid van bezoekers.

Draagt het college op:

Een besluit te nemen dat inhoudt dat het college:

Zo spoedig mogelijk en ieder geval voor 16 maart 2022 opdracht geeft tot het herstel van
het straatwerk in de winkelstraat van Bloemendaal-Dorp opdat kuilen en gaten worden
gerepareerd mede in verband met de veiligheid van bezoekers.

  en gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal tn
M Roos oa

wordt ingebracht in de raad

Van lo- 3- 2022
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aangenomen

Voor : 12 COL,Dbb, CDA,tb, LB26)
GROEN Tegen: (WVD,Phs

Hart LINKS Khel)dlD> 6
¥oor BLOEMEN- *

arl DAAL Motie veg1 op huisvesting

Van: Hart voor Bloemendaal, Groenlinks

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Huisvesten spoedzoekers / ‘economisch daklozen’ 3-2-2022

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 februarì 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 ‘noodkreet’ vandaag hebben aangegeven dat de herhuisvesting nog niet voor hen

alleen is verzekerd*;

Overwegendedat

~ Het college in haar brief van 25 januarijl. (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 meertijd op Dennenheuvelde enige

oplossing is, beoordeelt het college dat per individueel geval”, maar

~ de wethouder in de commissievergadering van 2 februarijl. 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

vervolgschade/-kosten voor de samenleving als geheel;

Spreekt uit:

Hetcollege 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;

- en zo nodig de tijdelijke huisvesting in Dennenheuvel — binnen de juridische mogelijkheden —te verlengen.

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Roos, Hart voor Bloemendaal

S. van Vliet, GroenLinks Bloemendaal

 

 
* In de ‘noodkreet’ 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 gezinsopvangin Velserpoort zonder uitstroom” ofjuist niet, waarbij zoeken naar een plekje op

de bank via in het eigen netwerk (met opslag van inboedel) resteert.
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ngetrolcken

Van: Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal

Motie Oldenhove On Hold

Raadsvergadering: 3 februari 2022

De raad van de gemeente Bloemendaal,

verzoekt het college
= Om de discussie over de tijdelijke huur en de plaatsing van statushouders in Oldenhovetijdelijk ‘on
hold’ te zetten tot de rust is wedergekeerd;

* Om na het vormen van een nieuw college samen metde inwoners eennieuwplan tot stand te laten

komen;
« Waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden goed worden onderzocht.

Zelfstandig Bloemendaal Liberaal Bloemendaal

Leonard Heukels

 

Stemmen voor:

Stemmentegen:

1 2022000465


