
Evaluatie halverwege de looptijd project Tijdelijke huisvesting Landgoed Dennenheuvel 

d.d. 23 november 2017 

 

Met de partners, eigenaar Klooster Euphrasia en beheerder Villex, en de adviesgroep evalueerde de 

gemeente op 4 en 29 september 2017 het project Tijdelijke huisvesting op Landgoed 

Dennenheuvel halverwege de looptijd. In de adviesgroep zijn naast omwonenden ook de partners 

op de werkvloer vertegenwoordigd. Deze evaluatie gaat ook over de tijdelijke huisvesting op 

Landgoed Dennenheuvel voor Nederlandse economisch dakloze gezinnen. Op 6 maart 2017 besloot 

het college, na overleg met betrokken partijen en het peilen van het gevoelen bij de 

gemeenteraad, de tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel open te stellen voor meerdere 

doelgroepen. 

 

Stand van zaken 

In het derde kwartaal van 2017 is er nauwelijks nog instroom van vluchtelingen in Nederland. Op 

Landgoed Dennenheuvel wonen tijdelijk 65 statushouders (waarvan 18 kinderen) en 38 

Nederlanders (waarvan 17 kinderen). Statushouders wachten op hun gezin en na hereniging op 

een woning. De Nederlandse gezinnen, veelal moeders met kinderen, zijn geholpen met een 

tijdelijk dak tot hun persoonlijke situatie en daarmee hun huisvesting op orde is.  

De in- en uitstroom op Landgoed Dennenheuvel is minimaal. De Nederlandse economisch dakloze 

gezinnen die na vertrek van de statushouders gezinnen de gebouwen betrekken, blijven naar 

verwachting tot einddatum project, tot 1 april 2019. 

 

Taakstelling  

De taakstelling huisvesting statushouders Bloemendaal vertoont ten tijde van de vluchtelingencrisis 

een duidelijke piek: 

 

Taakstelling Bloemendaal  

2014 12 

2015 39 

2016 60 

2017 29 

1e helft 2018 18 

2e helft 2018 ? 

Saldo d.d. 16-11-2017 +13 

Verwachting d.d. 1-7-2018 

op basis van gezinshereniging 

+45 

 

 

Constateringen 

 

Bloemendaal neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Er is in de regio een groot tekort aan betaalbare woningen en daarom een grote behoefte aan 

tijdelijke flexibele huisvesting voor diverse doelgroepen. Landgoed Dennenheuvel voorziet in de 

behoefte van twee van die groepen: statushouders en Nederlandse economisch dakloze gezinnen. 

Bloemendaal lost met dit project een regionaal probleem op en komt op voor kwetsbare mensen.  

 

Goed gebruik van de gebouwen 

Ondanks de lage instroom van vluchtelingen weten gemeente en Villex de gebouwen op Landgoed 

Dennenheuvel goed te gebruiken. Er is in de regio grote behoefte aan tijdelijke flexibele 

huisvesting voor economisch dakloze gezinnen.  

 

 

 



Goede samenwerking 

De opvang van vluchtelingen staat voorop, maar eigenaar, gemeente en beheerder zijn blij met de 

flexibele samenwerking om ook gezinnen zonder dak op te vangen. De samenwerking tussen 

eigenaar, gemeente en beheerder gaat in goede harmonie en de onderlinge communicatie is direct 

en adequaat. De diverse organisaties in de uitvoering weten elkaar steeds beter te vinden en 

werken na enkele opstartproblemen goed samen. Ook de statushouders en Nederlandse gezinnen 

wonen vreedzaam samen.  

 

Vluchtelingenwerk is minder flexibel 

Begin 2017 veranderde de projectopzet doordat de werkelijkheid veranderde. Statushouders 

stromen veel eerder uit dan gepland en het aantal statushouders en daarmee de maatschappelijke 

begeleiding door Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland (VW-WMN) verminderde. 

VW-WMN wilde desondanks de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, ook al is er een kans dat 

er in 2018 geen statushouders meer wonen op Landgoed Dennenheuvel.  

 

Op koers 

De herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel ligt op koers. De datum van 1 april 2019 voor het 

leeg opleveren van het landgoed blijft een harde eis. De Nederlandse economisch dakloze gezinnen 

zijn zelfstandig en zorgen zelf voor huisvesting na 1 april 2019. 

 

Selectie 

De adviesgroep vraagt aandacht voor een goede selectie van bewoners. Dit naar aanleiding van 

een incident dat de gemeente met spoed heeft opgelost. De afspraak geen mensen te plaatsen met 

psychiatrische problematiek is uitgangspunt voor plaatsing.  

 

Overlast 

In en rondom de gebouwen oogt het bij tijd en wijlen slordig. Door de diversiteit van bewoners 

neemt de huisraad in de gangen en op het terrein en het aantal (kapotte) fietsen toe. Ook een 

aantal keukens is niet schoon.  

De integratie van met name Eritrese kinderen heeft extra aandacht nodig, bijvoorbeeld in de vorm  

van opvang na school en in de vakanties. 

Van één specifieke gang ervaart men geluidsoverlast na 22.00 uur. Er waren intern twee meldingen 

van geluidsoverlast, vanuit de omgeving was er tot nu toe één klacht over geluidsoverlast.  

 

Kwaliteit 

Het project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel heeft een hoge morele kwaliteit. Het 

is mooi om mensen tijdelijke flexibele huisvesting te bieden en de vraag is welke kwaliteit deze 

huisvesting moet hebben. De inrichting met tweedehandsspullen die geschonken zijn door de 

omgeving heeft gevolgen voor de kwaliteit. Aan de ene kant is het een mooi en duurzaam idee en 

droegen vele mensen een steentje bij. Aan de andere kant is de uitstraling van de gebouwen en 

kamers daardoor slordig.  

 

Communicatie 

Villex is verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden. De stabiele situatie op 

Dennenheuvel zorgde echter voor weinig ‘nieuws’. Maar juist de stabiliteit en saamhorigheid op 

Dennenheuvel zijn reden om met omwonenden te delen. Villex pakt dit binnenkort op. De 

bedoeling is om twee keer per jaar een nieuwsbrief te sturen aan omwonenden.   

De communicatie intern is actief en loopt met name via de twee huismeesters. 

De projectgroep heeft vooraf de adviesgroep geraadpleegd over punten voor de evaluatie. De 

signalen van de adviesgroep zijn verwerkt.  

 

 

  



Participatie 

Een van de voorwaarden die de gemeenteraad stelde aan de grootschalige tijdelijke huisvesting 

van statushouders in Bloemendaal was een zinvolle dagbesteding. Deze integratie en participatie 

zijn in volle gang. 

 

Taal  

Vanaf dag 1 van de huisvesting gaan de volwassen statushouders drie dagdelen per week naar 

inburgering en twee dagdelen per week naar een taalcoach. De kinderen gaan voltijds naar school. 

 

Cultuur 

In 2016 en 2017 organiseerde Bureau Veiligheid maandelijks bewonersdialogen per taalgroep over 

praktische onderwerpen als verschil in cultuur, bejegening, gezondheid, financiën, wonen. Nu de 

statushouders de Nederlandse taal beginnen te begrijpen, volgen zij eind 2017 twee workshops 

over de Nederlandse kernwaarden en tekenen zij de participatieverklaring. De huismeesters 

organiseren regelmatig samen met de Villex-bewoners per gang gesprekken over leefbaarheid.  

 

Onderwijs 

Zodra men er qua taalniveau aan toe is, volgt er een gecombineerde intake door Nova college, 

Leerplein en Leren en Werken voor een voorschakeltraject richting (beroeps)onderwijs. Uit deze 

intake volgen adviezen voor de toekomst. Twintig statushouders hadden een intake, waarvan er 

zes geselecteerd zijn voor het voorschakeltraject richting beroepsonderwijs op het Nova college. De 

overige statushouders kregen adviezen voor een andere route, bijvoorbeeld naar praktijk of 

universitair onderwijs. Een grote groep statushouders is anders-analfabeet, zij kunnen lezen en 

schrijven in hun eigen schrift, maar niet in het Latijnse schrift. Deze groep komt begin 2018 in 

aanmerking voor een intake. 

 

Stage/(vrijwilligers)werk 

Vluchtelingenwerk bemiddelde 11 statushouders naar (vrijwilligers)werk.  

Uitzendbureau Duizend1 bemiddelde met een tijdelijke loonkostensubsidie en coaching on the job 

23 statushouders naar structureel betaald werk. Uit de evaluatie blijkt dat de meerwaarde van 

Duizend1 zit in het ontzorgen van de werkgevers en dat dat zowel statushouders en werkgevers 

deze vorm van dienstverlening zeer waarderen. Statushouders oefenen hun taal en bouwen aan 

hun toekomst, werkgevers hebben in de inwerkperiode geen extra rompslomp doordat Duizend1 de 

persoonlijke begeleiding en de administratie uit handen neemt.  

Voor 80 taal-werkstages bij bedrijven in de regio is Europese subsidie aangevraagd. 

 

 

Gaten integratiepraktijk 

Gemeenteraadsleden en statushouders spraken in een ontmoeting in februari 2017 op Landgoed 

Dennenheuvel met elkaar over de problemen waar statushouders tegenaan lopen bij hun integratie 

in de Nederlandse samenleving. Dat heeft opgeleverd dat we in bijeenkomsten op 7 juni en 18 

september 2017 de dialoog zijn aangegaan met statushouders, maatschappelijke instellingen, 

private partijen en gemeenten over deze integratiepraktijk.  

De meeste problemen spelen zich voor de statushouders af op het gebied van verwachtingen, 

gezondheid, onderwijs en werk. Door de vele verschillende onderdelen in het integratietraject 

verdwalen zij gemakkelijk of haken af. Bij de integratie van statushouders zijn ook veel partijen 

betrokken. Voor statushouders is de veelheid aan contactpersonen onoverzichtelijk. Daarom is 

meer samenwerking tussen de partijen gewenst om krachten te bundelen.  

De gemeente Bloemendaal faciliteert een drietal initiatieven: 

- Gezondheid: zorgpad voor jonge zwangere vluchtelingen in samenwerking met GGD-

Kennemerland en de Bernard van Leer Foundation (in ontwikkeling); 

- Onderwijs: intake en voorschakeltraject richting beroepsonderwijs in samenwerking met 

Nova College, het aanhaken van een private partij is in ontwikkeling; 



- Zinvolle dagbesteding/werk: uitzendbureau Duizend1 voor statushouders in samenwerking 

met het VSB-fonds. 

Rond de drie onderwerpen zijn netwerken ontstaan en Bloemendaal wil deze netwerken in 2018 in 

de vorm van een innovatieve, kleinschalige proeftuin een structureel vervolg geven door een 

projectgroep samen te stellen, trekkers voor de drie netwerken aan te wijzen en de verschillende 

nieuwe initiatieven die ontstaan op elkaar af te stemmen. 

 

 

Financiën 

De totale kosten en dekking zijn geprognotiseerd naar de jaarschijven 2016 t/m 2019. Zie 

onderstaand overzicht. Daaruit blijkt dat met uitzondering van 2016 de kosten meerjarig binnen de 

raming blijven. De overschrijding 2016 is verrekend met de decentralisatie-uitkering Verhoogde 

asielinstroom integratie en participatie van het Rijk. 

 

 
 

Uitgegaan is van een prognose tot 1-4-2019. 

 

 
 

 

 

  

Aanpassing gebouwen -200.000 0 -200.000 -262.945
Communicatie/advieskosten -14.500 0 -14.500 -13.059

0

Opvang statushouders tot 110 personen 76.450 139.800 -2.600 -11.850 201.800 39.164
Exploitatie beheer -49.134 -273.670 -150.948 -141.698 -615.450 -45.248
Totale kosten per jaar -187.184 -133.870 -153.548 -153.548 -628.150 -282.088

Dekking: structureel MJB 2016-2019
Opvang vluchtelingen 87.184 83.870 103.548 103.548 378.150 87.184
Opvang statushouders 100.000 50.000 50.000 50.000 250.000 100.000

187.184 133.870 153.548 153.548 628.150 187.184

Onder-/overschrijding per jaar 0 0 0 0 0 -94.904

TOTAAL

Realisatie 

2016
KOSTEN OPVANG STATUSHOUDERS

Begroot 

2016

Begroot 

2017

Begroot 

2018

Begroot 

2019

Verklaring verschil realisatie 2016:

-63.000 hogere kosten aanpassing gebouwen
-35.000 hogere kosten coordinator maatschappelijke begeleiding
16.000 lagere onvoorziene uitgaven
5.000 lagere kosten tolk en vrijw.diensten

-18.000 overig
-95.000



Stappenplan tot 1-4-2019  

Project landgoed Dennenheuvel 

1. Huisvesting statushouders vanaf 1-1-2018 

- uitstroom statushouders gezinnen: actief aanbod corporaties regionaal en indien nodig 

landelijk; 

- uitstroom alleenstaande statushouders: actief aanbod projecten Amsterdam en corporaties 

regionaal; 

- samenwerking met corporaties Bloemendaal formuleren in prestatieafspraken 2018: 30 

statushouders huisvesten in 2018; 

- aanbod creëren in uitvoeringsprogramma wonen: regulier, tijdelijk en woningdelen. 

2. Instroom Nederlandse economisch dakloze gezinnen vanaf 1-1-2018 

3. Instroom Villex-bewoners vanaf 1-1-2018 

4. In gesprek over oplossingen met eigenaar en beheerder indien leegstand dreigt: 2018 

5. Een jaar voor afloop project, op 1-4-2018, gezamenlijk het kritische moment voor 

vervolghuisvesting bepalen: bijvoorbeeld 1-1-2019 

6. In gesprek met gezinnen en gemeenten van herkomst over vertrek vanaf 1-4-2018 

7. Reminder Villex bewoners vanaf 1-4-2018 

8. Planning en afspraken met Villex over (leeg) opleveren panden en terrein op 1-1-2019 

9. Eindevaluatie en exploitatie project tijdelijke huisvesting Landgoed Dennenheuvel op 1-5-2019 

Inburgering en participatie 

10. Participatieverklaringstraject eind 2017 

11. Einde gemeentelijk versnellingsarrangement per 1-1-2018 

12. Proeftuin Bloemendaal voor gezondheid, onderwijs en werk in 2018 

   

Risico’s 
Voor deze laatste periode van iets langer dan een jaar zijn er vijf risico’s: 

1. Vanwege een onverwachte toename van vluchtelingen zijn de gebouwen op Landgoed 

Dennenheuvel dringend nodig, maar bezet door Nederlandse economisch dakloze gezinnen.  

Als dit probleem zich voordoet, dan gaan we op het niveau van de Veiligheidsregio 

Kennemerland in gesprek over oplossingen voor beide groepen. 

2. De groep Eritreeërs weigert om verschillende redenen ieder huisvestingsaanbod. 

Een statushouder krijgt, in overleg met Vluchtelingenwerk, per brief een passend aanbod. 

Dit is een laatste kans en de consequentie van weigering is geen nieuw aanbod en zelf 

zorgen voor woonruimte eigen per 1 april 2019. We gaan hierover in gesprek en leggen het 

schriftelijk vast. 

3. Er zijn niet voldoende te huisvesten statushouders en economisch dakloze gezinnen met 

leegstand als gevolg. Leegstand zorgt voor verloedering en hoge financiële lasten voor de 

gemeente.  

De gemeente en Villex zullen via hun websites en netwerken actief bekend maken dat er op 

Landgoed Dennenheuvel tijdelijke flexibele huisvesting is voor de drie beoogde 

doelgroepen: statushouders, Nederlandse economisch dakloze gezinnen en Villex-bewoners 

met een maatschappelijke betrokkenheid. Tot nu toe was dat niet nodig. 

4. De Nederlandse gezinnen en de voor statushouders verantwoordelijke gemeenten en 

corporaties zijn niet in staat op tijd vervolghuisvesting te regelen vanaf 1 april 2019. 

Bloemendaal legt haar huisvestingsopgave vast in het uitvoeringsprogramma wonen en in 

de prestatieafspraken met de corporaties. 

Bloemendaal legt de boete van € 5.000,- per week (art. 9.4 Gebruiksovereenkomst) door 

naar de Nederlandse gezinnen en verantwoordelijke gemeenten. Partijen hebben hiermee 

per mail ingestemd. 

5. Er zijn geen trekkers te vinden voor de drie onderwerpen in de proeftuin en de 

samenwerking stokt. 

De gemeente Bloemendaal laat met innovatieve, kleinschalige experimenten voorbeelden 

van samenwerking zien. 


