
 

MOTIE 

Criteria Huisvesting 

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 26 januari 2023 ter 
bespreking van de locaties huisvesting voor Statushouders en Oekraïners 

Constaterende dat

 Nederland wordt geconfronteerd met een grote instroom van Oekraïense 
vluchtelingen en asielzoekers;

 Gemeenten problemen hebben om de grote hoeveelheid statushouders en 
Oekraïense vluchtelingen te huisvesten;

 De statushouder daarom in de opvanglocaties voor asielzoekers blijven gehuisvest
en daarmee de plekken voor asielzoekers innemen;

 De regering de gemeenten met wetgeving verplicht zorg te dragen voor de 
huisvesting van deze statushouders;

 De raad en het college van de gemeente Heemstede alles doen wat in haar 
mogelijkheden ligt om statushouders en Oekraïense vluchtelingen aan onderdak 
te helpen;

 Dat het creëren van extra opvangplekken de gemeente een financiële inspanning 
kost waar de raad een verantwoordelijkheid in heeft.

Overwegende dat

 Heemstede, qua oppervlak, een van de kleinste gemeenten in Nederland is;
 De Heemsteedse huizenvoorraad een beperkte doorstroom kent; 
 Heemstede dichtbebouwd is en het daarom lastig is om geschikte locaties te 

vinden om noodopvang voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen te 
vinden;

 De draagkracht van onze inwoners voor deze opvang sterk onder druk staat 
vanwege de locatie;

 Het college samen met de raad en de inwoners van onze gemeente toch is 
gekomen met een overzicht van potentiële locaties waar statushouders en 
Oekraïense vluchtelingen opgevangen kunnen worden.

 Het college om te komen tot de keuze voor de juiste locaties criteria heeft vast 
gesteld die te strikt zijn gesteld waardoor na weging van die kaders mogelijke 
geschikte locaties afvallen.

Verzoekt het college 

 De impact van de sociale draagkracht van de omgeving van de mogelijke 
huisvestingslocatie als criteria te benoemen;

 Het huidige gebruik van lokale voorzieningen zwaarder mee te wegen als 
criterium;

 Gebieden met een natuurwaarde zoveel mogelijk te ontzien;
 De financiële gevolgen per potentiële locatie ter weging de raad aan te bieden.

Heemstede, 20 januari 2023

Ondertekend door:

Jan Verhagen
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