
Gemeente Best
T.a.v. de Woo-coord inator
Postbus 50
5680 AB Best

Best, 3 mei 2022

Betreft: Verzoek WOO (Wet Open Overheid)

Geachte heer, mevrouw,

wat wij observeren uit de gang van zaken de afgelopen weken als omwonenden van de wildheuvel
schoolwoningen in Best is, dat er blijkbaar een besluit moet liggen om de schoolwoningen in kleinerewooneenheden om te bouwen voor de huisvesting van statushouders. De anti-kraakbewoners
moesten inmiddels al met enige spoed deze panden na jarenlange bewoning verlaten.

Het is voor ons een grote teleurstelling dat zelf na een directe richting m.b.t. communicatie door deraad er wederom door de wethouder, en dus vertegenwoordiging van de gemeente, op geen enkelewijze met ons is gecommuniceerd over deze (gewijzigde) plannen en daarmee dus ook de richting
van de raad naast zich neerlegt. Wij concluderen bij ommegaande dat de ons bekende,
oorspronkelijke plannen voor de schoolwoningen klaarblijkelijk moeten gewijzigd. wij hebben
nergens een besluit of enige communicatie kunnen vinden hierover.

Vandaar dit WOo-verzoek.

Wij willen dus graag in het bezit komen van alle documenten, mail, berichten intern over dit
besluit om statushouders te huisvesten in de panden van de schoolwoningen wildheuvel. U kunt onsdeze documenten digitaal doen toekomen.

en/of

Gezien wij geloven in transparantie geven we graag aan dat met de inhoud van deze documenten wijons bezwaarschrift, en verzoek voor voorlopige voorziening bij oe rechtbank;r;;;;reens gaat
ontvangen, aanvullen ter nadere onderbouwing.

Vertegenwoordigend "omwonenden wirdheuver schoorwoningen,, teken ik,

Met vriendelijke groet,



Afdeling Advies & Financiën  

Juridische Zaken & Kwaliteit 
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KvK nr: 17273055 

Onderwerp Woo-besluit 
Woo-besluit 

 

Beste heer *****, 

 

Verzoek  

In uw verzoek van 3 mei 2022, door ons ontvangen op 23 mei 2022, heeft u het college gevraagd informatie 

openbaar te maken over de gang van zaken rondom de besluitvorming om de schoolwoningen bij de 

Wildheuvel in kleinere wooneenheden om te bouwen voor de huisvesting van statushouders.  

 

Wettelijke kader 

We behandelen uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).  

 

Zienswijze 

Bij de stukken treft u een e-mail aan van Thuis d.d. 12 april 2022. Wij hebben, alvorens deze openbaar te 

maken, Thuis om een zienswijze gevraagd of zij bezwaar hebben tegen openbaarmaking van deze e-mail. Zij 

hebben aangegeven geen bezwaar hiertegen te hebben.  

 

Principeverzoek 

Uw Woo-verzoek dateert van 23 mei 2022. Op grond van de Woo dienen wij enkel de stukken te openbaren 

die voor de datum Woo-verzoek openbaar zijn. Op 31 mei 2022 is er een principeverzoek ingediend voor de 

tijdelijke bewoning van de Wildheuvel 9,11,13,21 en 23. Wij hebben besloten deze ook aan u te verstrekken 

ter kennisname.  

 

Besluit 

Geheel openbaar 

We hebben besloten de door u gevraagde informatie openbaar te maken met uitzondering van de 

persoonsgegevens die daarin staan.  

 

Wijze van openbaarmaking en publicatie 

Eenvoudige openbaarmaking 

De documenten die openbaar worden, worden samen met deze brief de documenten digitaal aan u 

toegezonden. 
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Plaatsing op internet 

Dit besluit en de documenten die voor iedereen openbaar worden, worden op www.gemeentebest.nl 

gepubliceerd. 

 

Vragen? 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met de heer M. 

Groenestein. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op www.gemeentebest.nl. of 

contact opnemen met mevrouw B. Vorstenbosch (Woo-coördinator). 

 

Bezwaarclausule 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit verzonden is. Bij 

onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt 

ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd. 

 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 

voor de precieze voorwaarden. 

 

 

Met vriendelijke groet 

Namens burgemeester en wethouders 

 
Martijn Groenestein 

Senior beleidsadviseur wonen en volkshuisvesting 

 

Bijlagen: 

- Collegevoorstel d.d. 29 maart 2022: Opzeggen tijdelijke huur Wildheuvel (IN22-01057) 

- E-mails 31 maart 2022: opzegging overeenkomst tijdelijk leegstandbeheer Wildheuvel en bevestiging 

daarvan.  

- E-mails 26 april 2022 gemeentesecretaris aan diverse ambtenaren 

- Brief omwonenden d.d. 9 mei 2022 (PU22-02245) 

- Raadsinformatiebrief d.d. 9 mei 2022 (pu22-02309) 

- Principeverzoek d.d. 31 mei 2022 

http://www.gemeentebest.nl/
http://www.gemeentebest.nl/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Afdeling Regie en Ontwikkeling
Ruimte

Raadsinformatiebrief

Aan de leden van de gemeenteraad

GEIíEEN'I'E

Bes
Dorpsplein 2

Poslbus 50

5ó80 AB Best

Iel.: l4 0499

Fox:0499 - 3ó0232

in f o@gemeen iebesl.nl
'"vrvw. g erl een te besl. n I

IBAN: NL 08 BNcil 028.5C.0 I .051

Btw nr:tlt00 l 902ó23.802

Kvlt. nr: 17213055

Uw Brief van
Uw kenmerk
Datum
Verzonden

Onderwerp

09-05-2022

09-05-2022

Ons kenmerk
Behandeld door
Telefoonnummer

PU22-0230911

Martijn Groenestein
14 0499

toekomstige tijdelijke gebruik schoolwoningen aan de Wildheuvel

Beste raadsleden,

onlangs hebben wij het beheercontract met Gapph Vastgoedbeheer voor de schoolwoningen wildheuvel
beëindigd' De gemeente wil deze schoolwoningen gebruiken voor tijdelijke huisvesting van verschillende
groepen mensen, Op 9 mei hebben wij per brief de omwonenden geïnformeerd. In deze raadsinformatiebrief
leest ook u hierover meer,

waarom heeft het college besloten om het contract met Gapph op te zeggen?
De woningmarkt is momenteel erg krap. ook in Best. Dit leidt tot problemen voor woningzoekenden zoals
statushouders, starters, kleine gezinnen en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Wat gebeurt er op dit moment?
We onderzoeken of we deze woningen op kofte termijn, liefst al vóór de herfst, kunnen verhuren aan
woningzoekenden uit deze groep. Dat pakken we op met één van de woningcorporaties die in Best actief is.
Wij spreken hier samen met deze corporatie over en venvachten snel meer duidelijkheid te krijgen,
Het onderzoek naar de tijdelijke mogelijkheden gaat alleen over de schoolwoningen, Dus niet over het
binnenterrein, waar eerder sprake was van de mogelijke plaatsing van tijdelijke woonunits.

Los van dit initiatief, speelt ook nog steeds de vraag wat de definitieve invullÍng wordt van de locatie. Het is
de bedoeling dat het tijdelijke gebruik in ieder geval duurt totdat we aan de slag gaan met de planvorming
voor de deflnitieve invulling.

Wat betekent dit voor de twee kinderopvanglocaties?
Er zijn op dit moment twee kinderopvangorganisaties gevestigd in enkele van deze woningen. Die mogen tot
de herontwikkeling gebruik blijven maken van de gebouwen die zij tot hun beschikking hebben,

Bijlage(n)
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1

i

Hoe nu verder?
Zoals gezegd, zijn wij op dit moment in gesprek met de corporatie. We venanchten dat we snel meer
duidelijkheid hebben. Zodra dat het geval is, komen wij hiermee bij u terug. Dat kan al op korte termijn zijn

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Best

Rik Dijkhotr

Burgemeester
man

secretaris

Bijlase(n):
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Afdeling Regie en Ontwikkeling
Ruimte

Aan de eigenaars en / of bewoners van dit pand

Ons kenmerk pUZ2-\ZZ4Sll

CategoÍie
04'05-2A22 Behandeld door Martijn Groenestein
09-05-2022 TelêÍoonnummer 14 0499
toekomstig tijdelijke gebruik schoolwoningen aan de Wildheuvel

<iElvlËENTE

Bes
)erp5plein 2

Postbus 50

5ó80 AB Besi

Tel.: I 4 0a99

Fox: 0499 - 360?32

irtfo@gemeenlebest.nl

w,ww. g enn ee n te bes t. n I

lBAl.J: NL 08 Bl.lch 028.50.01 .05 I

Biw nr:NLC0 I 902ó23.802

KvK nr: I 7273055

Uw Brief van
Uw kenmerk
Datum
Verzonden

Ondennerp

Geachte heer, mevrouw,

onlangs heeft de gemeente het beheercontract met Gapph Vastgoedbeheer voor de schoolwoningen
Wildheuvel beëindigd' De gemeente wil deze schoolwoningen gebruiken voor tijdelijke huisvesting van
verschillende groepen mensen. In deze brief leest u hierover meer.

waarom heeft het college besloten om het contract met Gapph op te zeggen?
De woningmarkt is momenteel erg krap. Ook in Best. Dit leidt tot problemen voor woningzoekenden zoals
statushouders, starters, kleine gezinnen en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Wat gebeurt er op dit moment?
We onderzoeken of we deze woningen op korte termijn, liefst al vóór de herfst, kunnen verhuren aan
woningzoekenden uit deze groep. Dat pakken we op met één van de woningcorporaties die in Best actief is,
Wij spreken hier samen met deze corporatie over en verwachten snel meer duidelijkheid te krijgen.
Het onderzoek naar de tijdelijke mogelijkheden gaat alleen over de schoolwoningen. Dus niet over het
binnenterrein, waar eerder sprake was van de mogelijke plaatslng van tijdelijke woonunits,

Los van dit initiatief, speelt ook nog steeds de vraag wat de definitieve invulling wordt van de locatie. Het is
de bedoeling dat het tijdelijke gebruik in ieder geval duurt totdat we aan de slag gaan met de planvorming
voor de definitieve invulling.

Wat betekent dit voor de twee kinderopvanglocaties?
Er zijn op dit moment twee kinderopvangorganisaties gevestigd in enkele van deze woningen. Die mogen
voorlopig gebruik blijven maken van de gebouwen die zij tot hun beschikking hebben.

Bijlage(n)
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Wanneer informeren wij u opnieuw?
Zoals gezegd, zijn wij op dit moment in gesprek met de corporatie. We verwachten dat we snel meer
duidelijkheid hebben. Zodra dat het geval is, komen wij hiermee bij u terug. Dat kan al op korte termijn zijn.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neemt u dan contact op met Martijn Groenestein. Hij is
bereikbaar via 14 0499 of m.orogresteÍn@oembest.nl.

Met vriendeluke groet,

namens burgemeester en wethouders

Rik Dijkhoff,
Burgemeester

Bijlage(n);
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GE}IEENYE

Voorstel aan het college van B en W

Registratienummer
Datum voorstel
Vergaderdatum

Uiterste datum collegebehandeling

Behandelaar

IN22-01057

23-03-2022

29-03-2022

29-03-2022
Vanwege de lange opzegtermijn
Jan Krijger, senior medewerker Ruimte

Bes

Ambtelijke routing Datum Akkoord

Jan-Willem van der Mark 23-B-2A22 I
Jolie Hasselman, secreta ris 23-03-2022 I

Bestuurlijke routing Datum Akkoord Opinie
Hans eester
Rik khoff, wethouder

Marc van Schuppen, wethouder 23-3-2022

Stan van der Heijden, wethouder

J Ria van der Hamsvoord, wethouder

ingsraad van toepassing

openbaar wegens economische of financiële
van de nte

bargo L9-04-2022

erkingen: (alteén bestemd voor burgemeester, secretaris of portefeuillehouder, inclusief aftrrijkende opinie portefeuillehouder)

Onderwerp
Opzeggen trjdelijke huur Wildheuvel 9-13 en 21-23

Advies
Het college van B en W besluit:
1. De 5 schoolwoningen aan de Wildheuvel 9-13 en 21-23 gereed te maken voor kameruerhuur en hiertoe
de tijdelijke huur per omgaande op te zeggen.
2. Krediet aanvragen voor de aanpassing en inrichting van de woningen zodra de deÍinitieve offertes
bekend zijn.

rN22-01057/
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Aanleiding

In de afgelopen weken zijn we volop in de slag geweest om de vml. school De Schakel in te richten voor de
opvang van Oekrat'ense vluchtelingen. Naar verwachting kunnen daar nu vanaf 31 maart 2022 ca. 61
vluchtelingen worden gehuisvest. Dit was de eerste locatie die snel geschikt gemaaK kon worden,

Als voorbereiding op het verdere traject zijn de overige locaties die geschikt zouden kunnen worden
gemaakt voor kamerverhuur in kaart gebracht. Dit om bij een later verzoek om aanvullende
vluchtelingen/spoedzoekers op te vangen snel te kunnen handelen. Voor De Wig moeten er teveel grote
kostbare aanpassingen worden gemaaK voor een korte tijd. De schoolwoningen aan de Wildheuvel zijn
hiervoor nu het meest geschiK en kunnen voor een langere periode worden ingezet. Daarom wordt met dit
advies ook voorgestel om de trjdelijke huur op te zeggen.

Argumenten
1'1 Overige panden en initiatieven zíjn minder kansr[k (duurder en langere doorlooptrld) dan de

Wildheuvel.

Gapph verzorgt deze verhuur voor de gemeente Best. Er is een opzegtermijn van zes weken van de
gemeente naar Gapph, daarna heeft Gapph een opzegtermijn van 4 weken richting de tijdelijke
huurders. Thuis heeft al een indeling laten maken voor de woningen en in die 5 woningen kunnen 4
kamers worden gemaakt, ín totaal 20 kamers. Mochten deze kamers niet nodig zijn voor vluchtelingen
dan kunnen deze worden ingezet voor de ander spoedzoekers. Gezien de schaarste aan materialen en
werknemers heeft thuis al voorlopige afspraken met haar ondernemers gemaakt om snel te kunnen
inrichten,

1.2 De woningen kunnen langere tijd (>2 jaar) gebruikt worden door verschillende doelgroepen
(spaedzoekers).

Er lopen gesprekken met thuis om deze locatie te (her-)ontwikkelen maar het kan nog een aantal jaren
duren voordat hierover duidelijkheid is.

1.3 De woningen worden beter benut dan de huidÍge bezetting.
Nu worden de woningen bezet door 5 bewoners en bij de herinrichting minimaal 20.

Risico's
n.v.t

Kosten en dekking
Aan het opzeggen zijn geen kosten verbonden. Zodra hiertoe besloten wordt komt er een voorstel voor een
krediet met kosten en dekking.

PaÉicipatie
n.v.t.

Communicatie
Zodra wordt besloten om de huur op te zeggen wordt een brief met de opzegging naar Gapph gestuurd
Daarna wordt in overleg besloten op welke wijze de omwonenden en raadsleden worden geinformeerd.

rN22-0i052
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Procedure en planning
Opzeggen huur;
Aanvraag kredieg
Omgeving informeren
Opdracht verlenen voor de aanpassing van de woningen;
Gereed omstreeks eind juní 2022.

Evaluatie
n.v.t

Biilagel 
.

;llummer
i<...>

pp"nÉr"t

i(lt-1nq"l
f'':

Indlen nlot op€nbaar, wegens
(,!!k hler voo! i!Íornèqid

rN22-01057
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From: ESent: Thursday, March 31, 2022 3.SO:2j pM
r-E

9.:. H.r-subject: Fw: opzegging oveÏêenkomit tiiíetUk teedffiffiwtdheuvet 9-i1-13-21 en 23

BestCIlenl.

Jan Krijger en ik zijn l-5 22 om 12.00 uur aanwezig voor de oplevering.

Mvg Gerben

i'{?

van:ft@gopp_b*nl>
Verzonden: donderdag 31 maart 2O22 I3:2g
Aan: Jolanda van den Berghe <j.vanden.berghc-@gembest.nl>
cc-eapp-hjltJa-n Kfl:je.r.J.kriigelegembei[.nr>; Gerben Beerends <gssercnrj:611cembest.nr>-

CeêÊpb=nl>
onderwerp: RE: opzegging overeenkomst tijderijk reegstandbeheer wirdheuver 9-11-13

Beste Jolanda,

Dank voor je bericht' wij hebben je opzegging inzake de woningen gelegen aan de wildheuvel 9, 11,1:!,2!&23_te Best in goede ordeontvangen.

De brui
wij het
collega

kleennemers hebben wij reeds opgezegd en worden derhalve op dinsdag 3 mei 2023 uitgeschreven. Aansluitend om 1.2:00 uur leverenobject leeg en bezemschoon op. Wij verzoeken je, dan wel een collega, om bij deze oplevering aanwezig te zijn. Vanuit Gapph zal
aanwezig zijn.

Graag ontvangen wii een bevestiging van bovenstaande. wii vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

\r1et harteli jli: grlet,

Gapph en ville{ buqdelen hun krachten. rw-ee bedrijven. [én visie. Eérr toekomst.

Gapph Vastgoedbeheer
Regiokanioor Zuitl
ilUtkspstraÀt l-q, ruirrrie I 07
5552 All EinCh:ven

i 088 62 62 200

E.lègiomanageÍ Z{ridI
II;È'rpn{

ss
v/ 11, vL,. gA p p_iir]i

Van: lolanda va n den Berghe <j.vanden.berghg@_gembest.nl>
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 t}..l2

cc ppf:.-nl>; Jan Krijger <i.k1jser6i g c qb_e s !.Ol> ; G e r b e n B e e re n d s < C. tre€;-e1*d5-@ 
C gmlesI.1l >

lijk leegstandbeheer Wildheuvel 9-11-13

qappli

Onderwerp: Opzegging overeenkomst tijde
ur$d[eíruCpplaar van El22-oo78o ' - opzegging overeenkomst tijdelijk leegstandbeheer wÍldheuvel 9-11-13-21 en 23



Seste- 6taai''r'ít"d&lÉ{

i}*+a*'r,r1) ,êJ- l! 'jï,
HierbijwillenWijdeoVereenkomstvanopdrachtVoorlijdelijkleegstandb€meF}Iffo[ffib
(vandaag) opzeggen.

Reden tot opzegging Il, ,-.
Zoals ik in ons gesprek van een aantal weken geleden aangaf wil de gemeente Best zich inspannen om oa de vluchtelingen uit Oekrainà
opvangen. Dit betekent dat de woningen aan de Wildheuvel binnenkort geschikt worden gemaakt voor de opvang.

Vragen en afstemming
lk wil je vragen om met mijn collega, Jan Krijger (zie cc), afspraken te maken over de oplevering van het pand.

Bevestiging frrr#l-Jrt{l
Graag ontvang ik een bevestÍging van deze opzegging.

t.r-r?- i'-ir,il' {par,rr-1,i'j1*.:,-íFr?i'
,+tllr

Met vriendelijke groet,

Jolanda van den Berghe

Senior beleidsmedewerker vastgoed

Bes tàr'{íEt

rxr';'r.Otàftl

Gemeente Best t Dorpspleln 2 | Postbus 50 | 5690 AB B€st | ïel" f4 0499 |

**++**i*************************Disclaimer****r***************************** tFr=--
}i'f.tri''

De informotie die is opgenomen ín dit bericht kon vertrouwelíjk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geodresseerde(n). lndien u ols niet-
geadresseerde dit bericht ontvongt, wordt u verzocht direct de ofzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen.
Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/oJ werken aan/voor de gemeente Best zijn de
olgemene inkoopvoorwoorden von de gemeente Best von toepassing zools weergegeven op Ww.gg.ess-tebs1!.n|. Hierin is onder andere
vostgelegd dat een overeenkomst pos tot stond komt nadot deze schriftelijk is bevestÍgd en het bevoegde bestuursorgaon hoor heeft
bekrochtigd.

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote
bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van httpg/bggg44Lgemeentebest,nl
Meer informotíe over de gemeente Best en hoe u met ons in contoct kunt treden vindt u op onze website www,ge-nsÊilghÊsJ.nL
+************+************************i*f**********+**************++++

tpM
|l.tH*Ë:*



Martiin Groenestein

Van:
Verzodden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Jolie Hasselman
dinsdag 26 april 202217:19
Monique Schaller
Martijn Groenestein; Marc van Schuppen
RE:Wildheuvel

Dit is de betreffende tekst. Excuses @

Sta.n meldt dat hij een klacht heeft gekregen van een inwoner waarom omwonenden niet zijn geïnformeerd over de
opvang van asielzoekers in de Wildheuvel. Er is ook nog geen formeel besluit genomen, alleen zijn de tijdelijke
huurcontracten opgezegd, vooruitlopend op de toekomstige tijdelijke bestemming. Woonstichting Thuis moet de
toekomstige ontwiklieling van de Wildheuvel opstarten, de gemeente zorgt voor de communicatieve lijn, Verzoek
aan Màrtijn GroenesteÍn en Monique Schaller om contact op te nemen met Mark van Schuppen over voortgang en
communicatie. College hanteert als uitgangspunt dat de huizen geschikt moeten worden gemaakt voor de
bÍjzondere doelgroepen (vluchtelingen met verblíjfstatus, spoedzoekers etc) waardoor druk op reguliere
woningmarkt ook minder groot wordt,

Met vriendelijke groet,

Jolie Hasselman
secreta ris/a lge meen directeur

0499-360409 / 360945 (secretariaat)

a a H J ; H Y f

Bes

Van: Monique Schaller <M.Schaller@gembest.nl>
Verzonden: dinsdag 26 april 2022 L7:tB
Aan: Jolie Hasselman <J.Hasselman@gembest.nl>
CC: Martijn Groenestein <M.Groenestein@gembest.nl>; Marc van Schuppen <m.van.Schuppen@gembest.nl>
Onderwerp: RE: Wildheuvel

Hallo Jolie,

Er zit geen bijlage bij. Wil je die nog even sturen?

Groet Monique

Vq,n : .tolie Hassel ma n <1. Hasse lma n @sgm best.nl>
Verzonden: dinsdag 26 april 2O2217:14
Aan: Martijn Groenestein <M.Qtg,gngltgjn@ge_q1!-e51.nl>; Monique Schaller <N|!.S1:he!!ef_@Ce!0Lq$.DI>

vl
Gem€ente Best I Dorpsplein 2 | Postbus 50 I 5680 AB Best I Tet, 14 0499 |



CC: Marc van SchuPPen <

OnderwerP: Wildheuvel
CIjUq.n Áeh u B Pe n @sg!0 he$!o'!>

Goedemiddag,

rk stuur ju'ie bijgaande tekst uit het vertrouwerijk versrag van het co*ege met het verzoek om hier uitvoering aan te

geven.

Met vriendelijke groet,

Jolie Hasselman

secreta ris/algemeen directeur

0499-360409/360945 (secretariaat)

olhiaNït

Bes

2



M n Groenestein

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Martijn Groenestein
dinsdag 12 april 2022 14:57
Marc van Schuppen; Hans Ubachs
FW: Resumé afgelopen vrijdag Wildheuvel Best

Hans en Marc,

@Hans ik heb hier gisteren al even met Marc over gehad. Marc merkte terecht op dat jij hierbij betrokken moet
worden (zowel vanuit de opdracht als vanuit de overdracht), vandaar.

Zie hieronder het voorstel van thuis. Let wel: wij hebben het voorstel nog niet door de oogharen heen geflost. De
kern is dat thuis genegen is om de Wildheuvel op te pakken.
Vraag: in hoeverre is aan de opdracht om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen nu voldaan? ls er nog
ruimtebehoefte?

Groeten,

Martijn Groenestein

van:l-l@mijn-thuis.nl>
Verzonden: dinsdag 12 april 202209:30
Aan: Martijn Groenestein <M.Groenestein@gembest.nl>;Jan Krijger <j.krijger@gembest.nl>;ílII

*F@míjn-thu is. nl>; 

-@ 

mijn-thu is. n l>
Onderwerp: Resumé afgelopen vrijdag WildheuveÍ Best

Hallo allen,

Afgelopen vrijdag zijn we met elkaar en gemeente Best in gesprek geweest over de Wildheuvel.

over en weer zijn de belangrijkste aandachtspunten aan de orde gesteld.
Tevens hebben wij ook stilgestaan bij de insteek hoe we met elkaár om willen gaan in praktische zin maar ook
financíële zin.

Voor die insteek moest ik bestuurlijk (Luc) terugkoppelen en dat heb ik inmiddels samen met Jeroen gedaan.

Naar aanleiding van alle gesprekken heb ik hieronder de uitgangspunten uiteengezet.
op een aantal punten is de uitwerking concreter dan we besproken hebben.
lk stel daarom voor om binnenkort een vervolggesprek over onderstaande uitwerking in te plannen.

ln principe is een overleg tussen wethouder en onze bestuurder op basis van onderstaande niet noodzakelijk
Daarbij moet ik wel zeggen dat de voorstellen nog wel goedkeuring van ons MT behoeven.

A) Tijdelijke opvang realiseren
Wat gaan we realiseren:

- We gaan 5 eenheden geschikt maken voor tijdelijke opvang
(het hele complex bestaat nu uit 10 tweeonderéénkapwoniÀgen, daarvan gaan we dus 5 eenheden
aanpakken)

- we gaan deze zo snel mogelijk geschikt maken voor de opvang van gezinnen;- lnsteek daarbij is per verdieping 1 gezin te kunnen opvangen (in totaàl dus 5 x 3 = 15 gezinnen);- Daarbij wordt ook uitgegaan van eigen of gedeelde kookruimten (inct. kookplaat en koólkast), gtdeelde
wasruimten en gedeelde sanitaire voorzieningen. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij àJbestaande
voorzieningen

- De maatregelen die we gaan treffen moeten passen bij het tijdelijke karakter van de opvang, op zijn minst
sober en doelmatig
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