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Plan van Aanpak spoedhuisvesting statushouders

Geachte leden van de gemeenteraad,
ln de raadsvergadering van 12 december 2019 heeft u het college opdracht gegeven om de
oplossing voor de achterstand in de taakstelling, te weten 68 statushouders, te zoeken en vinden in:
bestaande woningen via de woningbouwcorporaties
realisering van tijdelijke huisvesting in leegstaande gebouwen
samenwerking met andere gemeenten en/of
het realiseren van tijdelijke huisvesting door het bouwen van flexwoningen.

1.
2.
3.
4.

U heeft daarbij het college verzocht om een plan van aanpak te laten maken met een integrale
oplossing en die voor I februari 2020 aan de raad aan te bieden. Als bijlage bij deze brief treft u het
plan van aanpak aan.

Opmerkingen bij het plan van aanpak
Oplossinqen
ln het plan van aanpak staat per oplossing beschreven wat de mogelijkheden zijn en hoeveel
statushouders we kunnen huisvesten met deze oplossing. Duidelijk wordt dat de achterstand wel
deels maar niet helemaal opgelost kan worden met de eerste drie oplossingen. Het college realiseert
zich dat de tijdelijke flexwoningen noodzakelijk zijn en dat het ontwikkelen hiervan binnen het jaar om
een snelle besluitvorming vraagt. ln het plan van aanpak zet het college de volgende planning
uiteen:
Planninq
Ðefinitieve locatiekeuze en voorbereidingsbudget
vaststellen:
Aanbesteding en keuze ontwikkelaar:
Participatie:
Vergunningstraject:
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12maart2O20
1e en 2e kwartaal
2e en 3e kwartaal
3e kwartaal
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-2Locatiekeuze
Om de flexwoningen dit jaar te realiseren moet er vóór 1 april2020 en liefst eerder duidelijk zijn
welke locatie hiervoor wordt ingezet. Het college heeft in het plan van aanpak twintig locaties
overwogen en stelt voor twee locaties verder uit te werken: het terrein naast het cricketveld op de
Zomerzorgerlaan en de locatie aan de Westelijke Randweg, waar al een ontwikkelaar mee bezig is.
Financiële consequenties
Uw raad heeft gevraagd om de flexwoningen te realiseren met ontwikkelaars en/of corporaties. Het
college is in gesprek gegaan met deze partijen, maar heeft nog geen toezeggingen en dus ook geen

exact beeld van de verwachte kosten, opbrengsten en bijbehorende dekking. Wel is een financiële
paragraaf opgesteld, op basis van informatie van andere gemeentes die een dergelijke oplossing
hebben gerealiseerd.

Verdere bestuurliike plannino
ln de commissie Samenleving is afgesproken dat het onderwerp spoedhuisvesting statushouders als
vast agendapunt wordt behandeld. De eerstvolgende vergadering van de commissie is op 26 februari
2020. Gelet op de grote tijdsdruk is het in dit geval niet mogelijk de reguliere aanlevertermijnen te
hanteren. Wij leggen u zo spoedig mogelijk, in de maand februari, een raadsvoorstel voor met de
door uw raad te besluiten onderwerpen uit het plan van aanpak. Besluitvorming vindt dan plaats in
uw raadsvergadering van 12 maart.
Bestuurli ike samenvattinq
U treft het gehele plan van aanpak hierbij aan. ln paragraaf 1.3 is een bestuurlijke samenvatting

opgenomen.

Wij zien uit naar een goede samenwerking bij onze opgave om de statushouders en de mensen die
al heel lang op de wachtlijst staan in Bloemendaal te kunnen huisvesten.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bl
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