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Vragenhalfuur raadsvergadering 16 december 2016 

 

 

CDA 

De CDA-fractie is ter orde gekomen dat er op het terrein van de Hartekamp mogelijk veel meer 

dan 7 a 8 gezinnen van statushouders gehuisvest gaan worden. De eerste vraag is of de wethouder 

dit kan bevestigen? Zo ja, is dan bekend om welke aantal het gaat, en is dan ook inmiddels meer 

duidelijk over het aantal statushouders dat in Bloemendaal gehuisvest gaat worden? Zo nee, hoe 

kan het dan dat in de ene gemeente meer duidelijkheid is dan in de andere, zeker omdat er sprake 

is van een regionale aanpak? Zou een en ander dan beter gecoördineerd en gecommuniceerd 

moeten worden?  

Dan hebben wij nog de vraag of de wethouder zich realiseert dat wanneer opvang van aanzienlijke 

aantallen statushouders aan de randen van onze buurgemeenten plaatsvindt, ik denk dan behalve 

aan het terrein van de Hartekamp ook aan het provinciale kantoorgebouw langs de Westelijke 

Randweg, dat dit dan ook waarschijnlijk druk op specifieke voorzieningen - ik denk bijvoorbeeld 

scholen - in onze gemeente legt en hoe gaat het college zich samen met de scholen hierop 

voorbereiden? 

Tot slot we gaan er vanuit dat het college de omwonenden van de opvanglocaties nadrukkelijk gaat 

betrekken bij de voorbereiding van de opvang van statushouders. De vraag is alleen even hoe en 

hoe intensief? Welke ideeën heeft het college daarover en kan en wil het die met de raad delen? 

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat de wijze waarop omwonenden van Dennenheuvel bij de 

herontwikkelingsplannen van deze locatie zijn betrokken wat dat betreft als voorbeeld dan wel 

inspiratie zou kunnen dienen. 

 

Liberaal Bloemendaal 

1) Statushouders/Dennnenheuvel  

a. Reactie College op gebrek aan communicatie vlgs een omwonende van Dennenheuvel,  

zie inspreker Commissie B&M 10 december en reactie wethouder Heijink om dit te bespreken  

in College en er in de Raad van heden op terug te komen 

b. Waarom zijn onze schriftelijke vragen ( Heukels) dd 27 november en aanvullend op 30 

november nog niet  

beantwoord ? 

 2) wanneer ontvangt de Raad de eerder toegezegde vertrouwelijke besluitenlijst van het College 

vanaf september ?  

 

D66 

Op 6 april 2016 wordt er in Nederland een referendum wordt gehouden over de 

associatieovereenkomst met Oekraïne. In de media horen wij berichten tot problemen rond de 

kosten en kostendekking van dit referendum. Ook de VNG bevestigt dit en schat in dat de kosten 

ongeveer 42,2 miljoen euro bedragen, terwijl het ministerie van BZK voor dit referendum slechts 

20 miljoen euro beschikbaar stelt. 

De opkomst zal in belangrijke mate beïnvloed worden door voorlichting over het houden van het 

referendum en gemak om bij gebruikelijke stemlokalen te kunnen stemmen.  Heeft de gemeente Bloemendaal publiciteit gepland over het referendum zoals gebruikelijk 

bij verkiezingen?  Is de gemeente van plan om het gebruikelijke aantal stemlokalen te openen voor het 

referendum?  Heeft de gemeente voldoende budget om uitvoering te geven aan het referendum? 

 

HvB 

1. Heeft Jade Zorggroep een specifiek verzoek ingediend om alleenstaande minderjarige 

statushouders onder voogdij te kunnen huisvesten in Bloemendaal? 

2. Indien ja: komen de locaties Dennenheuvel en GGZ inGeest hiervoor in aanmerking of 

betreft dat andere locatie(s) in de gemeente? 
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3. In de notitie Regionale aanpak staat dat Velsen en Haarlemmermeer belangstelling hebben 

voor de wachtkameroptie in Bloemendaal. Begrijpen wij het goed dat Dennenheuvel en 

GGZ inGeest als wachtkamer gaat fungeren voor de Haarlemmermeer en Velsen?  

4. Waarom voorzien Velsen en de Haarlemmermeer niet zelf in de tijdelijke opvang van 

statushouders? Relevante vraag omdat de aan die gemeenten gekoppelde statushouders 

uiteindelijk (?) daar permanent zullen worden gehuisvest.  

5. Waaruit blijkt dat Haarlemmermeer en Velsen binnen 1 resp 2,5 jaar de permanente 

huisvesting beschikbaar hebben voor de 260 statushouders die in de wachtkamers van 

Bloemendaal worden gehuisvest? 

 

 

CDA 

1. In het oude gemeentehuis hingen in de Burgerzaal de schilderijen met daarop    een 

overzicht welke persoon of welke vereniging etc. de Erepenning van de gemeente 

Bloemendaal heeft ontvangen. Waar zijn deze schilderijen en wanneer worden ze weer 

opgehangen in de nieuwe Burgerzaal? 

 

2. Een andere vraag is waarom sinds de opening van het vernieuwde gemeentehuis de 

Europese vlag niet meer gehesen is/wordt. Zeker met de wetenschap dat Nederland vanaf 

1 januari 2016 voorzitter is van de EU. 

 


