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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording schriftelijke vragen HBB inzake Units jongeren 
Sportparklaan.  
 
Op 22 november 2022 heeft HBB twee schriftelijke vragen ingediend. De 
beantwoording van deze vragen is te lezen in dit collegebericht.  
 
Statushouders betalen 190 euro vergoeding voor een unit en jongeren betalen 250 
euro voor een unit, waarom dit verschil?  
Het klopt dat er een verschil zit in de vergoeding. Statushouders betalen vanaf 
februari 190 euro plus een variabel bedrag aan servicekosten (schoonmaakkosten, 
elektra, internet). Het totale bedrag dat statushouders gaan betalen komt naar 
schatting uit op 350 euro per maand. Dat betalen zij vanuit hun werk of uitkering.  
 
Jongeren betalen een vast bedrag van 250 euro per maand. Zij krijgen ‘korting’ 
omdat zij wekelijks vier uur besteden aan het opbouwen van de community en het 
helpen integreren van de statushouders op de Sportparklaan.   
 
Statushouders gaan bovengenoemde vergoeding vanaf februari  betalen. Dat komt 
omdat zij nu nog onder de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR) vallen. Die 
regeling zorgt ervoor dat de kosten voor huisvesting nu nog door het Rijk worden 
betaald. Eind januari loopt deze regeling af. De bruikleenovereenkomst die de 
statushouders op dit moment hebben getekend is op dit moment alleen bedoeld 
om afspraken zoals huisregels tussen de beheerder van de locatie en de 
statushouders vast te leggen. In het addendum van de overeenkomst staat ook 
vermeld dat de gemeente op dit moment de huisvestingsvergoeding (de HAR) aan 
Ad Hoc betaalt.  
 
Zitten er Heemsteedse jongeren in de units? 
Op de Sportparklaan woont sinds juli 2022 een mix van statushouders en 
jongeren. Het gaat om 15 statushouders en 7 jongeren. Alle jongeren komen uit 
Heemstede of hebben een sterke binding met de gemeente, bijvoorbeeld doordat 
zij het grootste deel hun leven in Heemstede hebben gewoond. Het wonen in 
Heemstede of binding hebben met de gemeente is voor jongeren een van de 
voorwaarden om op de Sportparklaan te kunnen wonen.  
 
Voor meer informatie over de huisvesting op de Sportparklaan verwijzen wij graag 
naar eerdere communicatie: 

- Collegebericht: versnelde huisvesting statushouders van 5 juli 2022 – 
zaaknummer 1067674 

- Collegebericht: stand van zaken huisvesting Oekraïense vluchtelingen en 
statushouders in Heemstede van 4 oktober 2022 – zaaknummer 1114086 

- Nieuwsbericht op de gemeentelijke website via: 
https://www.heemstede.nl/actueel/welkom-voor-15-statushouders-op-de-
sportparklaan.   
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