
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Tijdelijke huur Oldenhove 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2022;  

 

 

b e s l u i t: 

 

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen 

wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college d.d. 13 januari 2022, 

om:  

a. onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering Zorginstellingen en 

Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning van Oldenhove voor 

verschillende doelgroepen, met uitzondering van jaar 1; 

b. afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van 10 

jaar te huren, in principe met ingang van 1 maart 2022;  

c. het eerste jaar afspraken te maken met het COA met als inzet het gebouw in te zetten als 

“bijzondere COA voorziening”; 
d. de resterende periode (jaar 2 tm 10) Oldenhove in te zetten als “tussenvoorziening” voor 

statushouders en andere “urgent” woningzoekenden; 

e. akkoord te gaan om het beheer van Oldenhove in het eerste jaar over te dragen aan het 

COA, en over de bekostiging daarvan afspraken te maken met het COA;  

f. akkoord te gaan om aansluitend het beheer van de tussenvoorziening over te nemen en 

afspraken te maken over de kosten met de deelnemende gemeenten; 

g. de kosten voor planbegeleiding te dekken uit externe financiering.  

 

 

De raad voornoemd, d.d. 

 

 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. : 3 februari 2022 

Commissievergadering d.d. : 19 januari 2022 

Commissie : Samenleving 

Portefeuillehouder : S. de Roy van Zuidewijn 

Programmaonderdeel :  

Corsanummer : 2022000087 

Productiedatum : 29 december 2021 
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Voorgesteld besluit 

Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen 

wensen en bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college d.d. 18 januari 2022, 

om:  

a. onder voorbehoud van formele toestemming van het College Sanering Zorginstellingen en 

Stichting Sint Jacob, akkoord te gaan met de tijdelijke bewoning van Oldenhove voor 

verschillende doelgroepen, met uitzondering van jaar 1; 

b. afspraken te maken met Sint Jacob om het gebouw Oldenhove voor een periode van 10 

jaar te huren, in principe met ingang van 1 maart 2022;  

c. het eerste jaar het gebouw in te zetten als “bijzondere COA voorziening”; 
d. de resterende periode (jaar 2 tm 10) Oldenhove in te zetten als “tussenvoorziening” voor 

statushouders en andere “urgent” woningzoekenden dan wel anderszins; 

e. akkoord te gaan om het beheer van Oldenhove in het eerste jaar over te dragen aan het 

COA, en over de bekostiging daarvan afspraken te maken met het COA;  

f. akkoord te gaan om aansluitend het beheer van de tussenvoorziening over te nemen en 

afspraken te maken over de kosten met de deelnemende gemeenten; 

g. de kosten voor planbegeleiding te dekken uit externe financiering.  

 

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

Aanleiding 

Om aan de periodieke taakstelling voor het huisvesten van statushouders te kunnen voldoen, zoekt 

het college naar huisvestingsmogelijkheden. Met stichting Sint Jacob zijn diverse gesprekken 

gevoerd over de mogelijkheid het gebouw Oldenhove de komende tien jaar in te zetten voor deze 

doelgroep. Onder voorbehoud van de formele toestemming van Sint Jacob verzoekt het college de 

gemeenteraad om in te stemmen met huur van Oldenhove zodat, na akkoord van Sint Jacob, tot 

huisvesting van statushouders overgegaan kan worden. Naast de statushouders beoogt het college 

het gebouw ook in te zetten voor andere “urgent” woningzoekenden en andere doelgroepen en zo 

gemengde bewoning te faciliteren. Hoe gemengde bewoning er concreet uit zal zien moet nog 

worden onderzocht en bepaald. Tegelijkertijd kampt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 

(COA) met capaciteitsgebrek in de asielzoekerscentra. Dit heeft geresulteerd in een klemmende 

oproep aan gemeenten om oplossingen aan te dragen ter bevordering van de uitstroom.  

 

Beoogd effect 

Het beoogd effect is drieledig verdeeld over lange en korte termijn. Ten eerste is het doel, op zowel 

korte als lange termijn, het halen van de taakstelling door de huisvesting van aan Bloemendaal 

gekoppelde statushouders. Ten tweede, op korte termijn een bijdrage te leveren aan het landelijke 

capaciteitsgebrek in de asielzoekerscentra. Ten derde, ruimte creëren om de mogelijkheden van 

gemengde bewoning van Oldenhove op langere termijn nader te onderzoeken.  

 

 

Politieke keuzeruimte 

Het besluit tot het aangaan van afspraken over de inzet van Oldenhove is een collegebevoegdheid. 

Echter, gelet op de impact van dit besluit, vraagt het college middels dit voorstel tevens eens 

zienswijze aan de raad.  

 

Gedachtegang 

Argumenten 
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Oldenhove wordt momenteel onvoldoende benut als woonlocatie. Dit is onwenselijk ten tijde van 

een grootschalige woningschaarste.  

In afwachting van herontwikkeling staat Oldenhove sinds 2015 nagenoeg leeg. Het gebouw heeft 

80 tot 90 woonunits die geschikt zijn voor bewoning. Momenteel wordt Oldenhove slechts voor een 

deel bewoond door een anti-kraak gemeenschap (er wonen ongeveer 25 mensen) van een 

leegstandsbeheerder. Dat betekent dat ongeveer 75% leeg staat. Dit is in een periode van woning 

schaarste onwenselijk. Daarnaast is Oldenhove slechts tijdelijk inzetbaar omdat de eigenaar, 

stichting Sint Jacob, op termijn een andere invulling geeft aan het gebouw. De locatie is gelegen 

binnen het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Overveen 2013 - Oldenhove 2017’ en heeft de 

bestemming ‘Maatschappelijk’. Dennenheuvel kent eenzelfde bestemming. Vanwege de hoge 
urgentie rondom het huisvesten van statushouders en de wens om de locatie volledig in te zetten 

als woonlocatie wordt voorgesteld om voor een periode van 10 jaar Oldenhove te huren van 

Stichting Sint Jacob.  

 

Door Oldenhove het eerste jaar als “bijzondere COA voorziening” aan het COA aan te bieden 
dragen we bij aan het landelijk capaciteitsgebrek in asielzoekerscentra (jaar 1) 

Vanwege de evacuaties uit Afghanistan en de nareizende gezinsleden van statushouders neemt de 

druk op de AZC’s toe. Naar verwachting zal dit het komende jaar nóg verder toenemen. 
Statushouders die reeds gekoppeld zijn aan een gemeente wachten in AZC’s totdat een woning 
beschikbaar is. Gezien de woningcrisis kan dit bijzonder lang duren. Dit is absoluut onwenselijk. 

Enerzijds omdat er simpelweg onvoldoende capaciteit is en ruimte gemaakt moet worden voor de 

evacuées uit Afghanistan en nareizigers, anderzijds is langdurig in AZC’s (met gebrek aan 

capaciteit) verblijven vanuit humanitair oogpunt problematisch. Voorgesteld wordt om het eerste 

jaar Oldenhove aan het COA aan te bieden als  ‘bijzondere COA voorziening’.  Dit uitsluitend op de 
voorwaarden dat enkel statushouders gehuisvest worden (geen asielzoekers) en bij voorkeur 

gekoppeld aan gemeenten uit de regio, dat de Bloemendaalse statushouders voorrang krijgen en 

dat het COA de kosten van het gebruik van Oldenhove het eerste jaar dekt. Naast de hiervoor 

genoemde argumenten geeft dit de gemeente de tijd om te onderzoeken of Oldenhove kan dienen 

als “tussenlocatie” voor statushouders en andere urgent woningzoekenden (zie volgende punt). Het 
betekent ook dat het COA het beheer en de regie krijgt over het gebouw en de bewoning daarvan. 

Er zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de directe omgeving en omwonenden. Gemeentelijke 

capaciteit wordt ingezet om samen met wijkbewoners, stakeholders en andere betrokkenen te 

komen tot een zo optimaal leefbare woonomgeving gedurende het jaar dat statushouders in de 

voorziening opgevangen worden. Op dit moment zijn er nog geen concrete afspraken met het COA. 

De kosten voor de gemeentelijke capaciteit worden meegenomen in de financiële afspraken die 

met het COA gemaakt worden.  

 

De uitbesteding van Oldenhove aan het COA (jaar 1) geeft de gemeente tijd het vervolgtraject 

(jaar 2 t/m 10) goed vorm te geven 

Het is van belang dat de verschillende scenario’s voor de bewoning van Oldenhove doordacht tegen 
elkaar worden afgewogen. Hierbij moet gedacht worden aan de vorm van gemengde bewoning en 

welke doelgroepen precies in aanmerking komen. Bovendien is het in het geval van huisvesting 

van statushouders uit de regio van groot belang goede afspraken met de regio te maken. Door het 

eerste jaar Oldenhove door het COA te laten beheren en gebruiken krijgt de gemeente voldoende 

tijd dit uit te voeren.  

 

 

Oldenhove negen jaar inzetten als “tussenvoorziening” voor statushouders en andere urgent 
woningzoekenden is, gezien de taakstelling en het Bloemendaals tekort aan sociale huurwoningen, 

zeer wenselijk (jaar 2 t/m 10) 

Voorgesteld wordt dat de gemeente na het eerste jaar de regie en het beheer van het COA 

overneemt en het gebouw vanaf dat moment inzet als “tussenvoorziening” voor statushouders. Een 
voordeel is dat de statushouders in Oldenhove al kennismaken met de omgeving en de inburgering 
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kan vanaf dat moment starten. Dit kan niet in het AZC. Naast de statushouders beoogt het college 

het gebouw ook in te zetten voor andere (urgent) woningzoekenden die vanwege de wooncrisis 

tijdelijk op straat staan of statushouders uit de regio die in afwachting zijn van permanente 

huisvesting. De gemeente heeft de intentie om de verhuur uit te besteden aan een 

leegstandsbeheerder. Uitgangspunt bij het maken van de financiële afspraken tussen de betrokken 

partijen is de taxatie van de huurwaarden en een kostendekkende huur. 

 

Specifieke aandacht voor de directe omgeving rond de locatie om bewoners uit de wijk te 

betrekken en te informeren 

Het is de intentie om samen met wijkbewoners, stakeholders en andere betrokkenen te komen tot 

een zo optimaal leefbare woonomgeving. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een 

ambtelijk aanspreekpunt voor de buurt en stewards die belast worden met borging van de 

veiligheid. Los hiervan wordt het gebouw voorzien van een huismeester als aanspreekpunt voor de 

bewoners van Oldenhove. Voorts zal er expliciet aandacht worden gegeven aan onderhoud en 

beheer van buitenruimtes. De lessen die we geleerd hebben bij Dennenheuvel nemen we mee in 

het informatie- en communicatietraject. Het doel van deze maatregelen is het draagvlak in de 

buurt voor het complex zo groot mogelijk te maken. 

 

 

Kanttekeningen 

 

Op dit moment wonen nog 25 anti-krakers in Oldenhove 

Op het moment dat de gemeente Oldenhove gaat huren van Sint Jacob, zullen de huidige 

bewoners (anti-krakers) niet kunnen blijven wonen in het gebouw. 

 

De financiële consequenties zijn nog onvoldoende in kaart te gebracht  

Op dit moment zijn nog geen formele afspraken gemaakt met het COA, het rijk, omliggende 

gemeenten en Stichting Sint Jacob. Dit maakt dat een gedegen financiële paragraaf ontbreekt bij 

het voorleggen van dit voorstel. Echter acht het college de mening van de gemeenteraad dermate 

belangrijk dat zij de eerst de zienswijze van de raad ten aanzien van dit voorstel wil vernemen 

alvorens afspraken met voorgaand genoemde stakeholders te formaliseren. Het budgetrecht van 

de raad blijft uiteraard van kracht indien financiële inspanningen buiten de begroting noodzakelijk 

blijken. 

 

Alternatieven 

 

Oldenhove enkel inzetten als tussenvoorziening voor statushouders en niet voor andere “urgent” 
woningzoekenden 

Er zijn in Oldenhove 80 tot 90 woningen van verschillend formaat beschikbaar. Het huidige aantal 

statushouders dat (tijdelijk) moet worden gehuisvest in Bloemendaal is vermoedelijk niet 

voldoende om alle woningen te vullen. In dat geval zou het bewonersaantal uitsluitend kunnen 

worden aangevuld met statushouders die gekoppeld zijn aan de regio. Er blijft dan geen ruimte 

over voor andere urgent woningzoekenden. Het college vindt het belangrijk dat een deel van de 

woningen in Oldenhove ingezet kan worden voor bijvoorbeeld economisch daklozen of mensen met 

acute woningnood, de zogenaamde “spoedzoekers” (doorstroomwoningen). Op dit moment werkt 

het college aan beleid voor deze doelgroep. 

 

Vanaf jaar 1 Oldenhove inzetten als tussenvoorziening 

Dit betekent dat de gemeente vanaf jaar 1 de regie en beheer voert over het gebouw en zelf kan 

bepalen wie er kunnen en mogen wonen. Echter, gelet op de landelijke oproep om uitstroom uit de 

AZC’s te bevorderen en de intentie om daar aan bij te dragen, wil het college Oldenhove eerst een 

jaar aan het COA aanbieden. Dit biedt voor alle partijen de reeds genoemde voordelen. 
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Overwegingen van het college 

Huisvesting van statushouders is inmiddels al jaren een gespreksonderwerp in het college en de 

raad. Het college denk met de inzet van Oldenhove voor een termijn van 10 jaar een goede 

oplossing gevonden te hebben voor de huisvesting van deze doelgroep zodat de taakstelling vanuit 

het Rijk soepel kan worden opgevangen. Daarnaast wil het college verantwoordelijkheid nemen en 

een bijdrage leveren aan het capaciteitstekort in de AZC’s. De gemeente Bloemendaal kan daar op 
deze manier een steentje aan bijdragen. 

 

Middelen 

Financiële middelen 

Inzet van het college is dat het Rijk het eerste jaar 100% van de kosten voor haar rekening neemt.  

Het financieel model voor de vervolgjaren volgt nadat alle financiële kaders in beeld zijn.   

 

Communicatie 

Het is belangrijk dat de communicatie naar omwonenden zorgvuldig gebeurt en eerlijk en 

transparant is. Als er inhoudelijk nog veel onduidelijkheden zijn moeten we inzetten op 

procesinformatie, als daarin iets gebeurt uiteraard. In de communicatie maken we onderscheid 

tussen de korte en lange termijn. De korte termijn richt zich op het eerste jaar waarin we 

Oldenhove aanbieden als bijzondere COA voorziening om statushouders die zijn gekoppeld aan 

Bloemendaal en omgeving op te vangen. De focus ligt hierbij op de eerste maanden, waarin 

besluitvorming, opknappen van de woonomgeving en inhuizing en inburgering van statushouders 

spelen.  

 

De primaire doelgroep zijn direct omwonenden van Oldenhove en belangengroepen, zoals scholen 

en buurtverenigingen. In het communicatieplan voor Oldenhove komt een gedetailleerde 

uitwerking van de primaire en secundaire doelgroepen en stakeholders.   

We informeren de doelgroepen bijvoorbeeld eenduidig over de planning, wie er komt te wonen en 

wie de nieuwe inwoners begeleidt. We benoemen de rol en verantwoordelijkheden van diverse 

partijen, zoals COA, gemeente, Vluchtelingenwerk en geven daarbij aan wie waarover 

communiceert en managen de verwachtingen.    

Mogelijke online en offline communicatiemiddelen die we hiervoor inzetten zijn: bewonersbrieven 

aan direct omwonenden, informatieavonden, een projectpagina op de website van Bloemendaal 

met de meest actuele informatie waarnaar we via andere (social media) kanalen proactief 

verwijzen en een maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast versturen we persberichten en is er een 

speciaal emailadres voor vragen.   

Deze uitgangspunten vormen de basis voor het communicatieplan. In afstemming op de 

besluitvorming en de fase/mijlpalen van het project passen we de communicatieboodschap, 

communicatiekalender en middelen waar nodig aan. 

 

Participatie 

Er zijn verschillende fases in overname van Oldenhove, we bevinden ons nu in de eerste fase, 

namelijk de voorbereiding. We betrekken inwoners en stakeholders in het proces, door middel van 

o.a. informatiebijeenkomsten.  

 

Iedere volgende fase in het proces worden participatie en communicatie opnieuw afgestemd. Dit 

wordt verwerkt in het participatieplan. 

Duidelijke afstemming over wederzijdse verwachtingen aan het begin van het proces is 

noodzakelijk om met elkaar de sociale uitgangspunten voor huisvesting van statushouders te 

bespreken alsook de rollen en verantwoordelijkheden te bepalen, en om met elkaar 

aandachtspunten verder uit te werken. Gezamenlijk bepalen we of er sprake dient te zijn van 

bijvoorbeeld een wijkraad/adviesraad en welke partijen daaraan behoren deel te nemen en hoe 

lang en intensief het traject zal zijn. 
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Onderwerpen waarbij met omwonenden en belanghebbenden geparticipeerd zou kunnen worden 

zijn de inburgering en het integratieproces en de inrichting van de buitenruimte en de publieke 

ruimte. 

 

 

Samenwerking (Heemstede) 

In het kader van de invulling van de taakstelling kan mede worden gedacht aan de oplossing van 

de regionale taakstelling. Heemstede kan hier onderdeel van zijn.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

Vervolgproces 

De zienswijze van de raad neemt het college mee in het definitieve besluit en de uiteindelijke 

afspraken die zij maakt met Sint Jacob, het COA en eventueel de omliggende gemeenten. Het 

college informeert de raad proactief over de afspraken, de planning en andere relevante informatie. 

 

Bijlagen 

 

 

Achterliggende documenten 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 


	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

