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M O T I E 2016-10-11 
O n d e r w e r p : Brandve i l ighe id hu isves t ing a rbe idsm ig ran ten 

De raad van de gemeen te Noordoos tpo lder , in vergadering bijeen d.d. 10-10-2016, 
gehoord de beraads lag ingen , 

o v e r w e g e n d e da t 
1. brandveiligheid een veel voorkomend probleem is bij illegale huisvesting van 

arbeidsmigranten; 
er gedurende twee jaar een gedoogbeleid is gevoerd m.b.t. de illegale huisvesting 
van arbeidsmigranten, waarin middels communicatie is geprobeerd de eigenaren 
aan te sporen tot legalisatie; 
het handhavingsbeleid voornamelijk reactief is; 
dit beleid in twee jaar ti jd heeft geleid tot de legalisatie van 130 plaatsen; 
het college sinds 2015 inzet op de opsporing van niet vergunde locaties; 
hiervoor voldoende manuren beschikbaar zijn (intern of extern); 
er in 2016 een plan van aanpak zal worden opgesteld voor toezicht en handhaving 
m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten; 
dit plan van aanpak tot op heden (nog) niet is gepresenteerd. 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

van men ing da t 
1. een eventuele brand met slachtoffers in een onveilige illegale huisvestingslocatie 

voor arbeidsmigranten niet is te verantwoorden; 
2. er daarom zo snel mogelijk moet worden gehandhaafd, zeker op het gebied van 

veiligheid; 
3. de resultaten van het huidige gedoogbeleid hiervoor onvoldoende zi jn; 
4. de resultaten van het huidige (reactieve) opsporingsbeleid onvoldoende zi jn; 
5. het nieuwe plan van aanpak daarom met spoed moet worden opgesteld, 

ve rzoek t het co l lege 
1. met spoed het plan van aanpak op te stellen voor het toezicht en handhaving 

m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten; 
2. hierbij in te zetten op een actieve opsporing van niet vergunde locaties; 
3. hierbij in te zetten op een strikte handhaving van de regels voor 

(brand)veiligheid; 
4. het plan aan de raad te presenteren voor 1 januari 2017 

en gaat over t o t de o rde van de dag. 
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