
Motie Spoedhuisvesting statushouders  

Corsanummer:   

Van: Raadsleden die nog geloven in democratie en participatie 

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal   

Onderwerp: Huisvesting statushouders op het Blekersveld  

 

De raad, in openbare vergadering bijeen op 17 september 2020  

  

Overwegende dat:  

1. De invulling die het college heeft gegeven aan amendement “huisvesting statushouders en 
sociale woningbouw” van 30 juni 2020 met corsanummer 202002463, bijdraagt aan 
ongekend grote onrust in de kern Overveen; 

2. bewoners en omwonenden van het Blekersveld zich medeverantwoordelijk voelen voor 
huisvesting van statushouders in de gemeente en openstaan voor het onderbrengen van 
statushouders in leegkomende bestaande woningen op het Blekersveld; 

3. bewoners en omwonenden van het Blekersveld tegen concentratie van nieuwe 
Bloemendalers zijn en dan ook nog voor langere termijn; concentratie belemmert immers 
integratie van nieuwe Bloemendalers; dit is tijdens de informatieavond ook door bij monde 
van de vertegenwoordiger van vluchtelingenwerk bevestigd; 

4. bewoners en omwonenden van het Blekersveld in de periode oktober 2016 tot nu op geen 
enkele wijze zijn benaderd voor een overleg over eventuele woningbouw op het 
Blekersveld; 

5. de toezegging van het college dat op het Blekersveld geen tijdelijke huisvesting komt (brief 
29 april 2020) even zwaar weegt als de toezeggingen die aan de bewoners van de andere 
locaties zijn gedaan;  

6. bewoners en omwonenden van het Blekersveld zich niet kunnen vinden in de motivatie van 
het collegebesluit over deze concentratie; nog afgezien van de vraag of het college deze 
bevoegdheid aan zich kan trekken op basis van de bestaande wet- en regelgeving; 

7. bewoners en omwonenden tegen besluitvorming van het college zijn die, gelet ook op de 
wijze van behandeling van eerdere locatievoorstellen, neigt naar willekeur; 

8. bewoners en omwonenden van het Blekersveld constateren dat –gelet op het feit dat er op 
geen enkele wijze overleg met hen is gevoerd omtrent de locatiekeuze- het collegebesluit 
geen enkel draagvlak heeft; 

9. bewoners en omwonenden van Blekersveld vaststellen dat de afwijkende procedure voor 
besluitvorming van het college over de huisvesting van statushouders de omwonenden van 
gedoodverfde locaties tegen elkaar opzet; 

10. de tijdsdruk die is ontstaan door het voor zich uit schuiven van de problematiek van 
huisvesting van statushouders door college en raad niet mag leiden tot een dictatoriaal 



opgelegd besluit van het college tot aanwijzing van de locatie Blekersveld voor tijdelijke 
huisvesting voor minimaal 15 jaar; 

11. bewoners en omwonenden van het Blekersveld vaststellen dat het deelgebied 
Dompvloedslaan en omgeving meer dan gemiddeld is voorzien van concentraties van sociale 
huurwoningen en dat verdere groei hiervan in alle expertiserapporten hierover wordt 
ontraden.  

Verzoekt het college:  

1. Het besluit van het college om op het terrein van Blekersveld tijdelijke woningen te realiseren te 
verwerpen en alle in gang gezette procedures met onmiddellijke ingang stop te zetten; 

2. In regionaal verband de gemaakte prestatie-afspraken met de woningbouwcorporaties open te 
breken, in die zin dat bij de toewijzing van huisvesting prioriteit wordt gegeven aan 
statushouders;  

3. Vooralsnog voor de huisvesting van statushouders gebruik te maken van de locatie 
Dennenheuvel; 

4. Met onmiddellijke ingang de contracten van de zich in Dennenheuvel bevindende antikraak 
bewoners op te zeggen; met uitzondering van die voor alleenstaande vrouwen met kinderen;    

5. Indien de onder 1, 2 en 3 gedane voorstellen onvoldoende blijken om de toegewezen 
statushouders te huisvesten, opnieuw in overleg te treden met de provincie. 

 

De leden van de  gemeenteraad: 
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.. 
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