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Inleiding
Afgelopen maandag is het evaluatierapport “Eindrapportage Evaluatie Beleid
Arbeidsmigranten” van BMC in de RTG Woonomgeving behandeld. In deze memo gaan
we in op het vervolg proces.
Wij willen raadsbehandeling uitstellen en de evaluatie verbreden
Gezien de bespreking in de RTG en de waardevolle input die wij daar kregen, lijkt het ons
niet zinvol en noodzakelijk een behandeling van het rapport in de aankomende raad te
doen. Wij komen later terug met een aangepast voorstel. Wij willen de evaluatie verder
verbreden, onder andere op het gebied van integratie. Hiervoor gaan wij in gesprek met
diverse betrokken partijen en ook met partijen die hier al ervaringen mee hebben op
gedaan. Wij willen u dan in de eerste helft van 2017 een concreet voorstel aanbieden
voor (eventuele) aanpassing van het beleid door de raad en als college zullen we daarna
de beleidsregels bijstellen. Bedankt in elk geval voor uw input tijdens de RTG.
Hoe gaan we om met bestaand beleid?
Natuurlijk zijn de bestaande beleidsregels ons uitgangspunt voor de huisvesting.
- Wij treden handhavend op
Dit gebeurt als we signalen van overlast krijgen en/of de (brand)veiligheid in het
geding is.
- Wij zijn en gaan in gesprek de uitzendbureaus en huisvesters om een goed
overzicht van de huisvestingslocaties te krijgen.
Daarnaast willen wij wel op een passende manier met de bestaande beleidsregels
omgaan. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
- In 2016 gedogen wij tijdelijke huisvesting bij fruittelers onder voorwaarden
Het gaat dan om tijdelijke units op het eigen erf tijdens de piekperiode. Deze
units moeten wel aan de kwaliteitseisen voldoen en mogen maximaal 8 weken
blijven staan. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat bij de gemeente gemeld
wordt dat deze vorm van huisvesting geboden wordt.
- Indien de klankbordgroep bij grootschalige locaties positief adviseert voor
huisvesting van in 1x 300 arbeidsmigranten, dan leggen wij dit voor aan uw raad
Ook al is dit volgens de beleidsregel nog niet mogelijk: wij gaan dan graag met u
over de betreffende casus in gesprek.
- Indien een locatie in glastuinbouwgebied vergunbaar blijkt op het
afstandscriterium na, leggen we dit voor aan uw raad
De grootschalige locaties (categorie 3) mogen alleen binnen het
glastuinbouwgebied, zoals dat begrensd is in de beleidsregel, gerealiseerd
worden. Voor de realisatie van huisvesting in categorie 3 geldt dat er binnen een
straal van 1.500 meter geen andere categorie 3 (101 tot 300 plaatsen) aanwezig
mag zijn. Voor de realisatie van huisvesting in categorie 2 (21 tot 100 plaatsen)
geldt dat er binnen een straal van 1.000 meter geen categorie 2 of 3 aanwezig
mag zijn. Voor de realisatie van huisvestingsplaatsen in categorie 1 (tot 20
plaatsen) geldt het afstandscriterium dat er binnen een straal van 400 meter geen
andere huisvesting aanwezig mag zijn uit de categorieën 1, 2 of 3.

