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Het college heeft besloten op basis van het op 5 april bij uw raad gepeilde gevoelen de leegstaande 

appartementen naast statushouders tijdelijk als huisvesting op Landgoed Dennenheuvel beschikbaar te 

stellen voor economisch dakloze gezinnen.  

 

Uit de discussie in de commissie bleek dat raadsleden niet echt problemen hebben met het tijdelijk 

huisvesten van andere doelgroepen dan statushouders. Aandacht werd gevraagd voor de informatie 

aan de omwonenden over aanpassing van het projectplan. Vervolgens is ambtelijk een aantal 

uitgangspunten en voorwaarden opgesteld die ook zouden moeten gelden voor andere te huisvesten 

doelgroepen te weten: 

- veiligheid en stabiliteit op en in de omgeving van het landgoed; 

- spanningen tussen bewoners voorkomen; 

- huisregels gelden voor alle bewoners; 

- langzaam inhuizen en het inhuizen evalueren; 

- voorkeur voor gezinnen; 

- ruimte overlaten voor eventuele nareizigers van statushouders. 

Deze voorwaarden zijn inmiddels ook afgestemd met de - in het kader van de uitvoering van het 

oorspronkelijke projectplan door de projectgroep ingestelde- adviesgroep, die zich hierin kan vinden. 

 

Het besluit is genomen in overleg met de eigenaar, Vluchtelingenwerk en Villex. In deze brief 

informeren wij u over de uitvoering van het vervolgplan 
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Addenda vervolgplan 

Eigenaar Klooster Euphrasia, gebruiker gemeente Bloemendaal en exploitant/beheerder Villex 

Vastgoedbescherming tekenden een addendum bij de bruikleenovereenkomst voor bepaalde tijd en bij 

de hier opvolgende overeenkomst van opdracht voor de huisvesting van statushouders op Landgoed 

Dennenheuvel. 

 

 

Er is in de regio grote behoefte aan gezinsopvang 

Er is een tekort aan passende opvangplaatsen voor gezinnen die geen woning hebben. Door verlies van 

baan of bedrijf, door scheiding en/of schulden zijn zij dakloos geworden. Het gebrek aan capaciteit 

leidt er soms toe dat gezinnen gescheiden opgenomen moeten worden of dat kinderen elders onder 

worden gebracht. Er is behoefte aan uitbreiding van het aantal plekken. Vanwege een gebrek aan 

passende woningen voor gezinnen, verloopt de uitstroom uit de opvang traag.  

 

Centrumgemeente Haarlem heeft vanuit de maatschappelijke opvang in eerste instantie 5 gezinnen 

geselecteerd met in totaal 12 kinderen die passen op Landgoed Dennenheuvel. Bij deze eerste 

voorlopige selectie van kandidaat gezinnen voor Landgoed Dennenheuvel zijn de volgende criteria 

gehanteerd:  

1. economisch dakloos, voldoende stabiel en zelfredzaam om zelfstandig te kunnen wonen en 

functioneren (psychisch, fysiek, financieel, sociale relaties); 

2. goed in staat om gezamenlijk gebruik te maken van gezamenlijke voorzieningen zoals keuken 

en buitenruimte, daarbij rekening houdend met meerdere culturen binnen het complex;  

3. het kunnen respecteren van huisregels; 

4. reële kans op uitstroom naar definitieve woonruimte voor einde huurcontract Dennenheuvel; 

5. Geen directe noodzaak voor verhuizing van school voor de kinderen – de bestaande school 

(voor zover van toepassing) is goed bereikbaar vanaf locatie Dennenheuvel. 

 

 

Communicatie 

De stakeholders, bewoners en vrijwilligers hebben we met een brief of mail geïnformeerd. De 

omwonenden van Dennenheuvel ontvangen in de eerste week van mei een brief. De brief vindt u in de 

bijlage. 

 

 

De gemeente Velsen vervult haar taakstelling lokaal 

De portefeuillehouders van Bloemendaal en Velsen overlegden op 13 april jongstleden over de vraag of 

de gemeente Velsen behoefte heeft aan tijdelijke huisvesting voor statushouders. Uit dit overleg blijkt 

dat er op dit moment voor de gemeente Velsen geen noodzaak is om Dennenheuvel in te zetten. De 

lokale invulling van de taakstelling verloopt voorspoedig. Ook omdat medio 2017 naar verwachting de 

drie nog in te vullen aanvullende tijdelijke woonlocaties in gebruik worden genomen voor circa 60-65 

statushouders. Gezien de taakstelling voor de 2e helft van 2017 en de 1e helft van 2018 is er geen 

noodzaak om uit te wijken naar een externe locatie. Ook zal directe huisvesting in Velsen optimaler 

zijn voor de integratie en inburgering van statushouders. 

 

 

Regionale samenwerking 

We werken regionaal samen in het bieden van opvang en huisvesting voor kwetsbare groepen. In dit 

kader blijven we ook met Velsen in contact. Als het nodig is, kan de locatie Dennenheuvel voor Velsen 

worden ingezet als aanvullende, tijdelijke huisvestingslocatie voor statushouders. Tevens is er overleg 

over eventuele plaatsing van andere doelgroepen uit Velsen zoals economisch daklozen. 
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Taakstelling statushouders Bloemendaal 

De taakstelling huisvesting statushouders Bloemendaal vertoont ten tijde van de vluchtelingencrisis 

een duidelijke piek en is naar verwachting in 2018 weer op de (reguliere) stand van 2014. Op 4 mei 

2017 loopt Bloemendaal 19 personen voor op haar taakstelling en heeft daarmee haar taakstelling 

2016, 2017 en naar verwachting ook die voor 2018 gehaald. De prognose is dat Bloemendaal in 2017 

na gezinshereniging 80 personen voor loopt op haar taakstelling. Dit getal corrigeren we nog in 2017 

met de huisvesting van statushouders na gezinshereniging in regiogemeenten.  

 

Taakstelling Bloemendaal  

2014 12 

2015 39 

2016 60 

2017 30 

1e helft 2018 6? 

Saldo 4-5-2017 +19 

Prognose  +80 

 

 

Financiën 

Het huisvesten van woningzoekenden in de gebouwen op Landgoed Dennenheuvel voorkomt een 

financieel tekort van € 100.000,- per jaar. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

  , burgemeester 

 

 

  , secretaris 

 

 

 


