
  

CHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 

INDIENING 

Steller vragen: Jan Duinker

Datum: 30 oktober 2022

Onderwerp: Opvang Statushouders, Oekraïners en asielzoekers

Wijze van beantwoording: Schriftelijk 

Graag beantwoorden voor: Zo snel mogelijk

Omdat: De raad van de gemeente Heemstede op korte termijn beslissingen moet nemen die voor de 
toekomst verstrekkende gevolgen kunnen hebben. HBB wenst deze beslissingen wel overwogen te 
kunnen nemen. Gelet op interne- en externe druk wensen wij daarom zo spoedig dat mogelijk een 
antwoord.

Inleiding

De gemeente Heemstede staat aan vooravond van het huisvesten van nieuwkomers. Deze opdracht 
gaat een wissel gaat trekken op het bestuur en gemeentelijke organisatie en zeker op het draagvlak 
van onze inwoners. De snelheid die door het college op dit dossier is ingezet heeft al zichtbaar impact 
op onze lokale samenleving. HBB meent dat participatie en de controlerende taak van de 
gemeenteraad onder druk staat.

HBB is van mening dat er daarom pas op de plaats gemaakt moet worden en wenst alvorens het 
bestuur vergaande besluiten in deze neemt eerst wordt gezorgd voor een stevig fundament. De basis 
waarmee de raad goed overwogen en onderbouwde beslissingen kan nemen, voor nu en later. 

Vragen

Daartoe wenst HBB dat de volgende vragen worden beantwoord;

1. De raad en de inwoners van Heemstede staan altijd welwillend ten opzichte van de opvang van mensen in nood. 
Sterker nog wij lopen voor op de ons zelf opgelegde taakstelling. Waarom dan nu deze haast? 

2. Waar of wie bepaald hoeveel statushouders en Oekraïners wij moeten opvangen?
3. Waarom zijn wij verplicht om deze opdracht uit te voeren?
4. In welke wet is die bevoegdheid en verplichting vastgelegd?
5. HBB stelt dat het om grote uitgaven gaat en ook om aanpassingen van bestemmingsplannen. Het gaat om dus 

een raadsbevoegdheid. Waarom meent het college dat zij hier de lead heeft?
6. De opvang van statushouders raakt alle domeinen. Waarom is dan alleen de wethouder Meerhoff de spreekbuis. 

HBB wenst graag dat de overige collegeleden hun portefeuille in deze verdedigen. Waarom doen zij dat niet?
7. Wordt bij het voorstel tot verdeling van statushouders en Oekraïners rekening gehouden met het feit dat 

Heemstede dicht bebouwd is en dat ons kleine oppervlak weinig ruimte biedt.
8. In hoeverre is duidelijk dat de gemeente ook belast gaat worden met de opvang van asielzoekers?



  

Evt Toelichting: 

ANTWOORD [ vraag en antwoord in 1 document houden!! ] 

1. De raad en de inwoners van Heemstede staan altijd welwillend ten opzichte van de opvang 
van mensen in nood. Sterker nog wij lopen voor op de ons zelf opgelegde taakstelling. 
Waarom dan nu deze haast? 

Antwoord:
Het selecteren van nieuwe semipermanente locaties is het meest urgent, omdat met de 
omwonenden van de Sportparklaan en de Kohnstammlaan is afgesproken dat de woonunits daar 
voor maximaal 9 maanden staan. Dat betekent dat de wooneenheden aan de Sportparklaan in april 
2023 weg zouden moeten en de wooneenheden aan de Kohnstammlaan in september 2023 zouden 
moeten worden verwijderd. 

Een permanente oplossing in samenspraak met de wooncorporaties en door middel van de inzet van 
de huidige gemeentelijke panden heeft de voorkeur en hierop wordt ook ingezet. Echter, deze 
sporen bieden op korte termijn niet (voldoende) soelaas om de mensen die nu aan de 
Kohnstammlaan en de Sportparklaan wonen te voorzien van nieuwe woonruimte. 

2. Waar of wie bepaald hoeveel statushouders en Oekraïners wij moeten opvangen?

Antwoord:
Voor de statushouders is dit het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties 
Voor Oekraïners is dit het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

3. Waarom zijn wij verplicht om deze opdracht uit te voeren?

Antwoord:
Omdat dit een Rijksopdracht betreft op basis van de wet. 

4. In welke wet is die bevoegdheid en verplichting vastgelegd?

Antwoord: 
Voor de statushouders is dit op grond van artikel 28 van de Huisvestigingswet 2014.
Voor de Oekraïners is dit op grond van de artikelen 2c. en 4 van de Wet verplaatsing bevolking.



  

5. HBB stelt dat het om grote uitgaven gaat en ook om aanpassingen van 
bestemmingsplannen. Het gaat om dus een raadsbevoegdheid. Waarom meent het college 
dat zij hier de lead heeft?

Antwoord:
Hieronder een schema met daarin de verschillende bevoegdheden met betrekking tot de opvang en 
huisvesting van Oekraïners en statushouders.

Bevoegdheid Fase 1 Kerklaan, 
Glipperweg, 
Sportpark en 
Kohnstamm-
laan

Spoor 1 instroom
woningcorporaties

Spoor 2 
permanente 
huisvesting

Spoor 3 tijdelijke 
huisvesting

Burgemeester Opvang (Wet 
verplaatsing 
bevolking)

College Omgevings-
vergunning 
(Wabo)

Huisvesten 
statushouders 
Huisvestingswet

Omgevings-
vergunning 

Omgevings-
vergunning 

Raad Budget aanschaf 
(Gemeentewet)

Aanpassen 
huisvestings-
verordening 

- Budget voor 
onderzoek en 
verbouwing.
- Wijzigen 
bestemmings-
plan

- Budget voor 
investeringen/
verplaatsing.
- Wijzigen 
bestemmings-
plan

6. De opvang van statushouders raakt alle domeinen. Waarom is dan alleen de wethouder 
Meerhoff de spreekbuis. HBB wenst graag dat de overige collegeleden hun portefeuille in 
deze verdedigen. Waarom doen zij dat niet?

Antwoord:
In het opvangdossier zijn we in een nieuwe fase beland, waarin de verantwoordelijkheid is 
verschoven van de burgemeester naar de inhoudelijk portefeuillehouders. In onderstaande tabel een 
schema met de portefeuillehoudersverdeling. 

Regionale Opvang asielzoekers versus verhoging aantallen spoor 1, 2, 3 
wethouder Meerhoff (coördinerend)

Spoor 1 
Instroom in woningvoorraad

Spoor 2 
Permanente huisvesting

Spoor 3 
Tijdelijke locaties

Wethouder Stam Wethouder Grummel Wethouder Meerhoff
Burgemeester Nienhuis neemt deel in het regionaal beraad (ivm crisis en nood) met de andere 
burgemeesters in de regio.  

7. Wordt bij het voorstel tot verdeling van statushouders en Oekraïners rekening gehouden 
met het feit dat Heemstede dicht bebouwd is en dat ons kleine oppervlak weinig ruimte 
biedt.

Antwoord:
Uitgangspunt is dat de (toekomstige) opvanglocaties passen bij de schaal en omvang van Heemstede.



  

8. In hoeverre is duidelijk dat de gemeente ook belast gaat worden met de opvang van 
asielzoekers?

Antwoord:
Op 2 november jl. zijn de burgemeesters en wethouders uit de regio geïnformeerd over de komende 
wetswijziging. Met de beoogde nieuwe Asielwet worden gemeentes ook belast met de opvang van 
asielzoekers. Afspraak en intentie is om dit gezamenlijk in de regio te organiseren.

datum: 15 november 2022
portefeuillehouder: S.A. Meerhoff


