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ONDERWERP
Collegebericht: Versnelde huisvesting statushouders

Samenvatting
 Het Rijk heeft de burgermeesters in Nederland verzocht om versneld 

opvangplekken te realiseren om de migratieketen te ontlasten.
 Dit betekent concreet dat de gemeente Heemstede zo snel mogelijk 

huisvesting moet realiseren voor 16 statushouders. 
 De gemeente moet in het najaar nog 22 statushouders huisvesten, dit 

aantal van 16 past binnen deze opgave, ze komen alleen eerder.
 Er zijn in Heemstede op dit moment onvoldoende woningen beschikbaar 

voor deze groep. Daarom zijn de noodwoningen op de Sportparklaan 
aangewezen voor de tijdelijke huisvesting van deze mensen, voor een 
periode van maximaal 9 maanden. 

 Dit is mogelijk omdat de opgave voor de opvang van Oekraïners naar 
beneden is bijgesteld. 

 Op de locaties Kohnstammlaan, Kerklaan 61 en Glipperweg 57 blijven 
voldoende plekken beschikbaar voor de noodopvang van mensen uit 
Oekraïne.  

Aanleiding
Het Rijk heeft de burgermeesters in Nederland verzocht om versneld 
opvangplekken te realiseren om de migratieketen te ontlasten.

Regionale opgave asielzoekers en statushouders 
Per raadsbrief is de raad vrijdag 1 juli geïnformeerd over de crisissituatie in de 
opvang van asielzoekers en de haperende doorstroming van statushouders in 
Nederland. De problemen die zich dagelijks bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel
afspelen zijn hier een voorbeeld van. Het kabinet heeft een nationale crisisstructuur
ingericht en zoekt actief naar structurele oplossingen voor de vastgelopen 
migratieketen. Ook onze regio wordt gevraagd hieraan bij te dragen. 

De gemeenten van de regio Kennemerland staan voor de opgave om op korte 
termijn 225 opvangplekken voor asielzoekers (los van de grote locatie in Velsen) 
en ongeveer 235 plekken voor het versneld plaatsen van statushouders te 
realiseren. Haarlem en Haarlemmermeer nemen de opvang voor 225 asielzoekers 
op zich. Het aantal plekken voor statushouders wordt naar rato onder de 
gemeenten in onze regio verdeeld. Omdat Haarlemmermeer op dit moment al 
(crisis)noodopvang biedt aan een grote groep Oekraïense vluchtelingen en 
asielzoekers, hebben de gemeenten in de regio Kennemerland afgesproken het 
deel statushouders van hen over te nemen.  

Voor Heemstede betekent dit de opgave om versneld - binnen 3 maanden - voor 
16 mensen opvang te realiseren. De gemeente moet in het najaar nog 22 
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statushouders huisvesten, dit aantal van 16 past binnen deze opgave, ze komen 
alleen eerder.

Opvang op Sportparklaan 
Er zijn in Heemstede op dit moment onvoldoende woningen beschikbaar voor deze
groep. Op de Sportparklaan in Heemstede zijn 22 noodwoningen geplaatst 
bedoeld voor de huisvesting van ongeveer 44 Oekraïners voor een periode van 
maximaal 9 maanden na ingebruikname. Omdat onze opdracht nu gewijzigd is, 
worden deze noodwoningen nu ingezet voor de versnelde opvang van de 16 
statushouders. 

Het gaat om een kleine groep van ca.16 mensen die voor een periode van 
maximaal 9 maanden na ingebruikname op de Sportparklaan zal verblijven. De 
groep kent een gemengde samenstelling en bestaat uit jonge vrouwen en mannen,
sommigen alleenstaand, anderen met een relatie. Deze mensen hebben al een 
verblijfsstatus en worden dus vervroegd inwoner van Heemstede.

Relatie met opvang Oekraïense vluchtelingen
Deze wijziging is mogelijk omdat de opgave voor de opvang van Oekraïners naar 
beneden is bijgesteld van 150 naar 127 bedden. Daarnaast telt de opvang bij 
gastgezinnen mee in de taakstelling (particuliere opvang). Daardoor voldoen we 
aan de taakstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van het aantal gerealiseerde bedden en bezetting. 

Opvang locaties gemeentelijk en 
particulier 

Bedden  Plaatsingen 

Kerklaan  70  57 

Glipperweg (Princehof)  24  17 

Kohnstammlaan (aug/begin sept)  16  - 

Subtotaal 110   

Particuliere opvang  50  50 

Totaal  160   

Taakstelling   127   

Tabel: aantal plaatsingen is een momentopname 

Het aantal bezette plekken is lager dan het aantal gerealiseerde bedden, omdat 
vanwege verschil in gezinssamenstellingen niet in iedere kamer het volledig 
beschikbare aantal bedden is bezet.

Daarnaast wordt van de gerealiseerde bedden een deel vrijgehouden als 
quarantaineruimte voor corona en voor uitstroom vanuit de particuliere opvang. 
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Samen met jongeren
Er zijn in totaal 22 noodwoningen op de Sportparklaan. Dat betekent dat er – naast
de nieuwe inwoners – plaats is voor nog eens 7 woningzoekenden. Deze units 
willen wij graag ter beschikking stellen aan jongeren uit onze gemeente. Zij krijgen 
een rol bij de integratie van de nieuwe inwoners en het gezamenlijk goed laten 
functioneren van de opvanglocatie. 
Het profiel waaraan deze jongeren moeten voldoen en de wijze waarop zij 
geselecteerd gaan worden moet nog bepaald worden. Nadere informatie daarover 
volgt. 

Naar verwachting zullen er door de verandering van de opdracht dus minder 
personen op de Sportparklaan verblijven dan de oorspronkelijke 44 plekken.

Begeleiding
Net als bij de reguliere huisvesting van statushouders in Heemstede, komt er 
ondersteuning vanuit vluchtelingenwerk en zijn alle statushouders gekoppeld aan 
een maatschappelijk begeleider. Ook is er receptie/toezicht op het terrein 
aanwezig. Na aankomst in Heemstede kan vrijwel direct gestart worden met de 
inburgering. 

Eind juli locatie gereed 
De planning is dat de locatie vanaf eind juli/begin augustus gereed is voor opvang 
en dat vanaf dat moment de eerste mensen gefaseerd ontvangen kunnen worden. 

Communicatie
Omwonenden van de Sportparklaan zijn op 5 juli per brief geïnformeerd over de 
gewijzigde opvang. Daarnaast zijn omwonenden uitgenodigd om op 12 juli de 
locatie te bezoeken. De burgemeester en wethouder zijn dan ook aanwezig om 
met hen in gesprek te gaan en voor het beantwoorden van eventuele vragen. De 
omwonenden kunnen daarnaast bekijken hoe de locatie is ingericht en hoe de 
noodwoningen en de huiskamerunit er van binnen uitzien. 

Financiën
Het Rijk heeft verzekert een financiële bijdrage te leveren in de opvang, zodra deze
duidelijk is zullen wij u hierover berichten. 

Aanpak middellange en lange termijn
De opvang op de Sportparklaan en Kohnstammlaan is voor maximaal 9 maanden 
vanaf het moment van bewoning. Voor de periode daarna (vanaf mei 2023) wordt 
een aanpak uitgewerkt die aan de raad zal worden voorgelegd voor besluitvorming 
in oktober. Voor realisatie van de locaties zal telkens de raad betrokken worden. 

Voor de middellange termijn wordt gedacht aan een locatie waarop de 
noodwoningen (of een variant daarop) geplaatst worden voor een periode van 3 tot
5 jaar. Deze locatie zal ook voorzien in de opvang van Oekraïense vluchtelingen 
die vanuit de particuliere opvang uitstromen naar de gemeentelijke opvang.

Voor de lange termijn wordt uitgegaan van een aantal panden die permanent en 
flexibel ingezet worden. In het kader van de uitwerking zal ook gekeken worden of 
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gemengd gebruik mogelijk is voor ook andere doelgroepen zoals spoedzoekers, 
beschermd wonen, jongeren etc. 

Zowel de aanpak voor de middellange als lange termijn zal in goed overleg met de 
verschillende woningcorporaties plaatsvinden. Ook wordt de aanpak in logische 
verbinding gebracht met de woonvisie.

Met de hierboven genoemde inspanningen hoopt de gemeente op de korte en 
langere termijn een structurele bijdrage te leveren aan een ontlasting van de 
asielketen en een warme ontvangst van de nieuwe Heemstedenaren in de 
gemeente.
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