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Mvr. Roos(HvB) Inzake Kamers met Aandacht

3. Bent u bekend met het programma Kamers met Aandacht: 
Stichting Kamers met Aandacht is een non-profitorganisatie en 
helpt kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid. Daarom 
zoeken wij mensen die een kamer willen verhuren aan jongeren 
tussen de 18 en 23 jaar, die op eigen benen willen staan, maar 
nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen. Een kamer mét 
aandacht! Kamers met Aandacht heeft een ANBI status en is door 
het CBF erkend als Goed Doel. Zie de website van deze 
organisatie;

2. Bent u bereid Bloemendaal te laten aansluiten bij deze organisatie, in 
die zin dat Bloemendaal ook meewerkt aan dit concept zodat jongeren via 
deze samenwerking in Bloemendaal voor huisvesting in aanmerking kunnen 
komen?

3. Wij overwegen een initiatiefvoorstel om te zorgen dat Bloemendaal 
aangesloten wordt bij Kamers met Aandacht zodat de woonruimte die in 
Bloemendaal vrijwillig beschikbaar kan worden gesteld ook optimaal gebruikt 
wordt of ingezet voor jongeren in de categorie voor wie deze non profit 
organisatie zich inzet. Staat u achter zo’n initiatiefvoorstel en indien niet, 
welke bedenkingen of bezwaren hebt u?

Dhr. Verheij (D66) Inzake herdenkingsjaar slavernijverleden

Op 1 juli 2023 start het herdenkingsjaar slavernijverleden. Op die dag zullen 
er in meerdere gemeenten in Nederland activiteiten plaats vinden. 
Herdenkingsjaar Slavernijverleden 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 | Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Rijksoverheid.nl

Vragen aan de wethouder/college:

1. Komen er ook activiteiten in onze gemeente Bloemendaal?
2. En zo nee, kunnen deze ook georganiseerd worden in onze gemeente

Bloemendaal?
3. Is het mogelijk dat de gemeente Bloemendaal vroegtijdig via haar 

communicatiekanalen aandacht besteed aan dit herdenkingsjaar? 
Zodat zowel grotere instellingen als kleine lokale initiatieven of 
individuen ruim op tijd de mogelijkheid hebben om een subsidie 
aanvraag te doen voor maatschappelijke en/of culturele activiteiten en 
deze kunnen organiseren. Het kabinet heeft hier 2 miljoen euro voor 
beschikbaar gesteld. Zie ook: Open Oproep Herdenkingsjaar 
Slavernijverleden Mondriaan Fonds én Herdenkingsjaar 
Slavernijverleden – Fonds voor Cultuurparticipatie

Dhr. Devilee (ZB) Inzake integratie  bibliotheek – welzijn bloemendaal – wmo loket



Naar aanleiding van het artikel “We willen de huiskamer van Bloemendaal 
zijn” in het Haarlems Dagblad van 5 januari (zie bijlage) heeft Zelfstandig 
Bloemendaal een aantal vragen. 
Het artikel wekt de indruk dat de besluitvorming inmiddels volledig is afgerond
en dat de uitvoering van de verbouwing/vernieuwing binnenkort van start 
gaat. Zodra een fondsenwervingsactie voor de herinrichting een bedrag van €
65.000 heeft opgeleverd kan het startsein worden gegeven, zo lijkt het. 
Uit de door de bibliotheek verzorgde presentatie “Tot Bloei Komen!” van juni 
2022 komt echter een ander beeld naar voren.  Op dat moment was ook nog 
een bedrag van € 160.000 “in aanvraag” bij particuliere- en 
vermogensfondsen. 
Voor de uitvoering van het integratieplan heeft de gemeente een bedrag van 
€ 168.000 in de begroting gereserveerd.
De volgende vragen voor de wethouder:
1.      In hoeverre is de door de bibliotheek beoogde fondsenwerving van in 
totaal € 225.000 inmiddels gerealiseerd [65.000 + 160.000]?
2.      In hoeverre is het beschikbaar stellen van de gemeentelijke financiële 
bijdrage van € 168.000 gekoppeld aan een succesvolle afronding van de 
fondsenwerving.
3.      In hoeverre is het bedrag van de gemeentelijke financiële bijdrage van €
168.000 definitief? Met andere woorden, bestaat de mogelijkheid dat dit 
bedrag nog aangepast/verhoogt moet worden i.v.m. kostenstijgingen en 
onvoorziene uitgaven?
4.      In hoeverre zijn de integratieplannen definitief? Met andere woorden, 
komt dit onderwerp nog ter verdere besluitvorming aan de orde in de 
Commissie/Raad? Zo, ja: hoe en wanneer?

Mvr. Roos (HvB) Inzake verkoop Marienweide

• Worden de omwonenden betrokken bij de verkoop Marienweide?
• Wat wordt hier verkocht en waarom?
• Heeft de club hier zelf om gevraagd?
• Wat is de verkoopprijs?

Mvr. Roos (HvB) Inzake inloophuis Inspiration

Eerder heeft het college bij monde van de burgemeester toegezegd een 
definitieve oplossing te zullen vinden voor de huisvesting van het Inloophuis 
Inspiration. Onlangs is een afvaardiging van het Inloophuis op het 
gemeentehuis geweest alwaar een gesprek met ambtenaren plaatsvond. 
Daarbij was ook mijn echtgenoot aanwezig die sinds kort bestuurder is van 
het inloophuis (onbezoldigd. Als arts voelt hij zich enorm betrokken bij het 
Inloophuis. Ik deel dit direct aan iedereen mede zodat raadsleden zich niet 
‘ongemakkelijk’ gaan voelen, want het moge duidelijk zijn: er is absoluut geen
sprake van een persoonlijk belang). Tijdens dat gesprek is verwezen naar 
een ruimte ergens onder in Oldenhove. Maar daar zijn dus geen 
voorzieningen begrijpen wij. Er zijn daar wel gebreken in de zin van dat de 
ruimte niet te gebruiken is en het is te klein, bovendien moet alles zelf worden
opgeknapt door het Inloophuis enz. 



Nu is onze vraag van Hart voor Bloemendaal: gaat u nog op zoek voordat het 
1 juli as is om een vervangende ruimte te organiseren cq aan te bieden aan 
het Inloophuis? Want nogmaals: dat was er beloofd en een ruimte die totaal 
ongeschikt is voor de groep waarvoor dit is bedoeld, nl zeer kwetsbare 
mensen met een eetstoornis, is natuurlijk helemaal geen oplossing. NB: het 
Inloophuis loopt goed, voorziet in een urgente behoefte.

Wij vragen uw toezegging na te komen en verwijzen ook naar de woorden 
van de fractievoorzitter Harold Koster van de PvdA die in het voorjaar van 
2022 zei dat een tijdelijke oplossing geen oplossing was en de gemeente een 
definitieve huisvesting moet regelen.


