
 
 

Vragenuur 7 juli 2022  

CDA Heemstede 
 

Het CDA maakt zich zorgen over de opvang in Heemstede van de 
vluchtelingen uit de Oekraïne en van de statushouders.  

 
Op 28 juni 2022 heeft de burgemeester geantwoord dat de 

raadsvergadering van 11 maart 2022 noodzakelijk was omdat in de crisis 
van nationale omvang een raadsbesluit over tijd, geld en locaties voor 

opvang van vluchtelingen nodig was alvorens door het college tot 
uitvoering van opvang kon worden overgegaan. 

 
Het Veiligheidsberaad is akkoord gegaan met versnelde opvang van 7500 

statushouders in de veiligheidsregio's. Conform afspraken in de VRK 
betekent dat voor Heemstede 16 statushouders extra naast de geplande 

opvang van 22 statushouders.  

 
De noodwoningen op de Sportparklaan zijn 5 juli 2022 aangewezen voor 

de opvang van deze 16 mensen en voor de huisvesting van een aantal 
jongeren.  

 
1. Waarom is nu geen extra raadsvergadering noodzakelijk en is er geen 

raadsbesluit noodzakelijk voor de wijziging van de bestemming en van de 
wijziging van het budget met betrekking tot de opvang en met betrekking 

tot de kosten van € 630.000 van de aangekochte noodwoningen? 
 

De burgemeester heeft 28 juni 2022 geantwoord dat het Rijk de 
werkelijke en volledige kosten van de noodwoningen vergoedt als 

onderdeel van de Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne. 
 

Heemstede moet minimaal 139 opvangplekken voor vluchtelingen uit 

Oekraïne realiseren en moet rekening houden met een toenemende 
doorstroom vanuit de particuliere opvang naar de opvanglocaties van de 

gemeente.  
 

Door de bestemmingswijziging van de noodwoningen is de vergoeding op 
basis van de Bekostigingsregeling door het Rijk niet meer van toepassing.  

 
2. Op welke manier legitimeert de burgemeester het mislopen van de 

vergoeding uit de Bekostigingsregeling van € 630.000 en wordt recht 
gedaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad? 

 
3. Op basis van welke opgave is de opvang van vluchtelingen uit de 

Oekraïne naar beneden bijgesteld van 150 naar 127 bedden ten opzichte 
van het antwoord van 28 juni.  

 



De opvang in Heemstede vindt plaats op basis van afspraken in het 
Veiligheidsberaad en in de Veiligheids Regio Kennemerland. Om draagvlak 

bij onze inwoners te houden voor de opvang van statushouders en van 

vluchtelingen vindt het CDA het belangrijk dat het gemeentebestuur de 
afspraken onvoorwaardelijk steunt. 

 
Op 14 juni 2022 heeft de burgemeester in de commissie samenleving 

stevige standpunten ingenomen met betrekking tot niet rechtstatelijk 
handelen door het Veiligheidsberaad en met betrekking tot gebrekkige 

democratische besluitvoering in de VRK.  
De burgemeester suggereert dat het Veiligheidsberaad niet is 

gelegitimeerd tot het nemen van besluiten en dat het Veiligheidsberaad in 
crisis op een oneigenlijke wijze wordt ingezet.  

 
4. Heeft de burgemeester deze "stevige" uitspraken van te voren 

afgestemd met het college en is er sprake van een collegestandpunt? 
 

5. Op welke manier verhoudt het ter discussie stellen van de 

rechtstatelijkheid van het Veiligheidsberaad en van het democratische 
gehalte van de VRK zich tot  

a. de onvoorwaardelijke steun aan de uitvoering van de door deze twee 
organisaties genomen besluiten? 

b. het creëren van draagvlak bij onze inwoners voor de opvang? 
 

6. Wat is het nut van het starten van een openbare discussie terwijl in de 
VRK al initiatieven zijn om de structuur te wijzigen? 

 
 


