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Aanleiding
Hart voor Bloemendaal heeft een motie ingediend “Red Praktijkhuis Inspiration, het inloophuis voor
mensen met een eetstoornis”,

Advies

Op grond van deze motie geeft ons college uw raad het volgende advies:
e Het college adviseert negatief.

Toelichting op advies

Het praktijkhuis heeft een anti-kraak overeenkomst gesloten met de beheerder van het

gebouw. Deze beheerder is aangesteld door de eigenaar, voor de beheer van het gebouw.

De gemeente is een huurovereenkomst aangegaan met de eigenaar voor de opvang van

vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente heeft dus geen overeenkomst met het

praktijkhuis.

Het praktijkhuis is op dit moment gevestigd in een vleugel van het gebouw Eickendonk. In

deze vleugel zijn 17 slaapkamers, 2 grote gezamenlijke ruimtes en een keuken. Het

praktijkhuis maakt gebruik van de grote ruimtes en de keuken. Gezamenlijk gebruik is niet

mogelijk omdat de (ongeveer 40) vluchtelingen die in de 17 slaapkamers gaan verblijven,

24/7 gebruik moeten kunnen maken van de gang naar de 17 kamers, de keuken, de

gezamenlijke woonruimte en tuin.

Het praktijkhuis maakt sinds eind februari 2 dagen per week (dinsdag en zondag) gebruik

van de ruimte voor 2 tot 10 bezoekers op een dag. Als zij niet verhuizen, kunnen er 40

opvangplekken minder gerealiseerd worden.

De betreffende vleugel kan het snelst gereed kan worden gemaakt voor vluchtelingen

(deze vleugel verkeert in de beste staat).

Het alternatief door het praktijkhuis aangedragen, namelijk verhuizen naar een andere

vleugel binnen het gebouw, is niet mogelijk. Deze is nodig voor de opvangplekken voor

vluchtelingen.

Er zijn door de beheerder 2 alternatieve plekken aangeboden, waarvan 1 op hetzelfde

terrein.

De burgemeester heeft aangeboden te willen ondersteunen bij de verhuizing, de

mogelijkheid van Oldenhove te willen onderzoeken en ook mee te willen denken over een

tijdelijk alternatief.

Om de periode te overbruggen tot er een definitieve oplossing gevonden is, heeft het

college 2 oplossingen aangedragen (1. Duinlust en 2. gebruik op zondag van de

dagbestedingsruimte van Kennemerhart in het dorpshuis van Vogelenzang). Beide opties

zijn per direct te betrekken en beschikken over alle minimale noodzakelijke voorzieningen.

Het is niet mogelijk een huurovereenkomst aan te gaan met het praktijkhuis. De gemeente

heeft een huurovereenkomst met de eigenaar van Park Vogelenzang voor de opvang van

vluchtelingen, de gemeente is dus geen eigenaar en kan dus geen huurovereenkomsten

afsluiten.

Ter afsluiting: als het college een andere tijdelijke of permanente oplossing ziet, zal zij het
Praktijkhuis hier uiteraard op attenderen.
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