
1. HvB: Veilige woonplekken 

 

 De decentralisatie is nog niet klaar. Vanaf volgend jaar moet ook 
Bloemendaal veilige woonplekken bieden aan mensen met geestelijke 
gezondheidsproblemen of slachtoffers van huishoudelijk geweld. Nu zijn 
het 43 gemeenten die een beschermde woonplek moeten bieden. Vanaf 
volgend jaar 352 gemeenten. Hoe gaat Bloemendaal dat oplossen? 

 

2. HvB: Daklozen in Bloemendaal  

 
Zie het artikel in de Groene Amsterdammer ‘Wij zijn geen Swiebertjes’. 
Hoeveel daklozen telt Bloemendaal en welke voorzieningen hebben wij 

voor daklozen? Worden hier actief mensen geweerd uit andere 

gemeenten? 

 

3. HvB: Banenproject kansarme jongeren 

  

a. Kent u het artikel in het AD van 10 feb jl over de miljoenen flop van 

het banenproject dat bedoeld was in Den Haag om kansarme jongeren 

aan werk te helpen? 

b. Kunt u dit risico van financiele schade uitsluiten voor het nieuwe 

Participatiebedrijf dat per 1 januari 2022 tot stand komt? Waarin verschilt 

dit participatiebedrijf van het Haagse project? 

c. Er staat in het besluit dat de opgave voor de transitie van 

Haarlem/Zandvoort combinatie wordt verwerkt in de begroting van 2022 

zodat Bloemendaal daar geen nadeel van ondervindt. Er is dus een 

nadeel? Hoe groot is dat? En als het per 1 jan 2022 overgaat, waarom 

zou dat dan geen nadeel voor Bloemendaal inhouden? 

  

d. Een andere vraag: Paswerk bezat/bezit vastgoed dat wordt 

ontwikkeld. Is het vastgoed verkocht? Hoeveel heeft dat opgebracht? 

Hoeveel krijgt Bloemendaal van de opbrengst van de ontwikkeling bij 

Cruquius? 

 

4. HVB: Puntensysteem sociale woningen 



• Kent de wethouder het artikel van NH Nieuws van 10 februari 

waarin staat dat het puntensysteem voor de toewijzing van sociale 

huurwoningen op de schop moet. 15 gemeentebesturen hebben  dat 

bepaald. Het idee is dat zoekpunten en situatiepunten worden toegekend 

waardoor de wachttijd minder bepalend is. De Haarlemmermeer heeft 

het voorstel mede ondertekend? 

• Hoe staat de wethouder hierin? Ziet zij iets in het voorstel en 

waarom is Bloemendaal hier niet in meegegaan? 

• Wordt het voor gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen of 

mensen met kinderen die net een relatie hebben beeindigd dan 

gemakkelijker een woning te krijgen?  

• In welke gevallen worden urgenties verleend? Kan de wethouder 

dat toelichten, heeft zij zicht hierop? Hoeveel procent ging in 2020 naar 

urgenties van de vrijgekomen woningvoorraad? 

 

5. HvB: SROI 

 

Wat wordt er bedoeld met SROI? Welke dienstverleningsovereenkomst 

is er gesloten met Haarlem, voor hoe lang, wat wordt er gedaan, 

financiële gevolgen? Zie besluitenlijst onlangs. 

 

6.     HvB: Kwijtschelding schulden toeslagenaffaire 

Gemeenten willen alleen onder strikte voorwaarden vorderingen 

kwijtschelden van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Een van de 

voorwaarden is dat er een totaaloplossing komt voor alle schulden, dus 

ook voor private schulden. Anders schieten ... 

 

Nu is echter de vrees dat de 30.000 euro die staatssecretaris Alexander 

van Huffelen (Toeslagen, D66) eind vorig jaar aan iedere gedupeerde 

heeft toegezegd, niet ten goede komt aan de gedupeerden, maar terecht 

komt bij private, schuldeisers. Dat moet worden voorkomen, vinden 

gemeenten. Er moet een brede strategie komen voor de oplossing van 

alle schulden van de gedupeerde ouders. Het gaat daarbij om publieke, 

maar dus ook om private en informele schulden. 

https://content.mail.binnenlandsbestuur.nl/redirect/TIDP612014X0C44D4A80BF2485D8B27C43025AB6435YI5/AE12E0B0-E12E-48D2-B32D-CDF6C058217C
https://content.mail.binnenlandsbestuur.nl/redirect/TIDP612014X0C44D4A80BF2485D8B27C43025AB6435YI5/AE12E0B0-E12E-48D2-B32D-CDF6C058217C
https://content.mail.binnenlandsbestuur.nl/redirect/TIDP612014X0C44D4A80BF2485D8B27C43025AB6435YI5/AE12E0B0-E12E-48D2-B32D-CDF6C058217C


 

Vraag: gaat u vorderingen kwijtschelden van gedupeerden in de 

toeslagenaffaire of hanteert u het standpunt dat er een oplossing komt 

voor alle schulden zoals hierboven geciteerd, uit Binnenlands Bestuur. 

Hoeveel groot is het totaal bedrag van de vorderingen van de gemeente 

die in de Toeslagenaffaire zouden worden kwijtgescholden en welke 

compensatie ontvangt u van het Rijk? Omvang bedrag vorderingen en 

bijdrage Rijk voor Bloemendaal vernemen wij graag tijdens de cie 

samenleving. 

 

7.  HVB: Inlichtingenplicht 

Op welke signalen van het Inlichtenbureau wordt door de gemeente 

Bloemendaal actie ondernomen? Zie het artikel in de Groene 

Amsterdammer van 28 januari jl. Hierin staat dat in veel gemeenten 

sprake is van het genoteerd staan als fraudeur als je je niet aan je 

inlichtingenplicht houdt. Verder blijkt dat het Inlichtingenbureau 

informatie krijgt van RDW wanneer iemand een auto heeft gekocht en 

dat wordt bijgehouden welk type auto. Dus stel iemand koopt een 

Porsche, dan krijgt die persoon direct een kruisje achter zijn naam.  Is dit 

allemaal wel conform de privacy regels? Hoe veel mag iemand als gift 

ontvangen in Bloemendaal? In Amsterdam is de drempel voor giften 

verhoogd naar EUR 1.200 per jaar. Hoeveel is dat in Bloemendaal. Welk 

beleid voert Bloemendaal om ‘echte fraudeurs’ op te sporen en van 
welke gegevens van het Inlichtingenbureau maakt Bloemendaal 

gebruik? 

 


