
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: Namens de aanwezige fracties tijdens het Politiek Uurtje 

Naam: Jos Bus 

Onderwerp: Subsidie LevelOne, huisvesting arbeidsmigranten, Zwartemeerweg 
3 Ens 

Datum indiening vragen: 14 februari 2023 

Vragen: 
 
Maandag 6 februari 2023 zijn we bij gepraat door Ronald van den Berg en David Keetman van 
LevelOne, omtrent het “on hold” zetten van de toegekende subsidie, voor het realiseren van een 
huisvesting voor 150 arbeidsmigranten aan de Zwartemeerweg 3 in Ens. Er heerste het gevoel dat de 
subsidie niet meer zou worden toegekend, naar aanleiding van het Amendement 2022-10-18, 
aangenomen tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2022, bij het raadstuk ‘Aanvraag RHA 
subsidie’. 
 
Hier in wordt gesteld dat het college de raad, na evaluatie huisvesting arbeidsmigranten, opnieuw een 
voorstel doet voor het al dan niet beschikbaar stellen van de bijdrage van €645.00 voor 258 
verblijfsruimten voor arbeidsmigranten en daarbij in ieder geval aanvullende voorwaarden op te 
nemen met als doel concrete meerwaarde te creëren voor zowel de arbeidsmigranten als de 
leefbaarheid en de sociale cohesie in het algemeen. 
 
Naar aanleiding van het gesprek met de vertegenwoordigers van LevelOne en het betreffende 
amendement hebben wij de volgende vragen. 
 

1. Wanneer denk het college dat de evaluatie arbeidsmigranten naar de raad komt?  
 
Antwoord: 
Het college streeft er naar om in Q3 van 2023 tijdens een oordeelsvormende sessie met 
de raadscommissie over de evaluatie van gedachten te wisselen. 
 

2. Kan het college een inschatting maken wanneer het de aanvullende voorwaarden, zoals 
genoemd in het amendement, kan delen met de raad? 
 
Antwoord: 
De input voor deze aanvullende voorwaarden wil het college ophalen bij de raad. En dan 
voor wat betreft nieuwe subsidieaanvragen bij het Rijk. Dat kan bijvoorbeeld 
voorafgaand aan of tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst. Het college is van 
mening dat de lopende aanvragen verantwoord kunnen worden afgehandeld zonder het 
opnemen van aanvullende randvoorwaarden (conform het raadsvoorstel “Aanvraag 
RHA subsidie”). Het halverwege veranderen van de spelregels voor lopende aanvragen 
past volgens het college niet bij een betrouwbare wijze van besturen.  
 

3. Welke subsidieaanvragen zitten naar aanleiding van het amendement nu in de wachtkamer? 

• LEVEL ONE: Zwartemeerweg 3 Ens, 150 verblijfsruimten in 2-persoons 
appartementen; 

• WERCKPOST: Kuinderweg 48-I Luttelgeest, 16 verblijfsruimten in 4-persoons 
appartementen; 

• WERCKPOST: Domineesweg 1 Nagele, 16 verblijfsruimten in 4-persoons 
appartementen; 

• WERCKPOST: Paardenweg 1 Kraggenburg, 38 verblijfsruimten in 4-persoons 
appartementen;  



• HBC PLANONTWIKKELING i.s.m. MARTHO FLEXWERK: Westerringweg 11 Creil, 38 
verblijfsruimten in 4-persoons appartementen. 

 
4. Kan het college aangeven welke eventuele redenen voor toekenning en/of afwijzing er zijn? 

 
Antwoord: 
Naar het voorlopig oordeel van het college kunnen de genoemde aanvragen 
redelijkerwijs voldoen aan de voorwaarden die het Rijk heeft gesteld aan het toekennen 
van de RHA-subsidie. Dat was ook de reden achter het raadsvoorstel “Aanvraag RHA 
subsidie”. Bij zicht op het daadwerkelijk realiseren van de huisvestingsplaatsen (na 
afronding van ruimtelijke procedures) kan in de ogen van het college worden 
overgegaan tot uitkering van de subsdidies. Een grondige inhoudelijke toetsing van de 
aanvragen heeft nog niet plaats gevonden, omdat nog niet duidelijk is welke 
aanvullende randvoorwaarden de raad wil opnemen.  
 

5. Is het mogelijk om voor afronding van de evaluatie arbeidsmigranten, de individuele 
aanvragen, tussentijds toe te kennen, als raad? 
 
Antwoord: 
Dat kan wanneer de raad vooruitlopend op de afronding van de evaluatie een besluit 
neemt over een nieuw collegevoorstel.  
 

 

Datum beantwoording vragen: 03 maart  2023 

Contactpersoon: R. van den Belt 

 


