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AMENDEMENT 2022-10-18
Dit amendement heeft betrekking voor voorstelno. 22.0001137

Onderwerp: Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen - splitsing uitkering bedragen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 oktober 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de gemeente van het Rijk het bericht ontving dat de huisvesting van aandachtsgroepen 

onder druk staat;
2. de specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) gemeenten stimuleert 

om passende woon- en verblijfsruimten te bouwen;
3. in het kader van deze subsidie een aanvraag is gedaan bij RVO voor 258 verblijfsruimten 

voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
4. er verschillende verblijfslocaties voor arbeidsmigranten in Noordoostpolder zijn, zowel in het 

landelijk gebied als in de kernen: 45 vergunde situaties in de kernen en 35 in het 
buitengebied, waar in totaal ca 1500 arbeidsmigranten verblijven;

5. er, naast de 5 RHA-aanvragen, nu nog 17 locaties in aanvraag zijn;
6. op 24 november het onderzoeksrapport van BMC over het beleid huisvesting 

arbeidsmigranten wordt gepresenteerd;
7. de Verkenning groeiambitie spreekt van:

a. verantwoorde groei van het aantal inwoners en woningen
b. oog houden voor de identiteit en draagkracht van NOP
c. bouwen aan een samenleving,

van mening dat
1. het logischer is eerst de evaluatie af te wachten alvorens in te stemmen met een grote 

hoeveelheid extra huisvesting voor arbeidsmigranten;
2. deze subsidie geen inspanningsverplichting in zich heeft die zich richt op meerwaarde voor 

de arbeidsmigranten en voor de leefbaarheid;
3. een deel van de arbeidsmigranten zich blijvend zal vestigen waarmee druk op de 

woningmarkt en de zorg toeneemt,

besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen:
1. Van het budget van € 895.000 voor diverse projecten op het gebied van de

huisvesting van aandachtsgroepen een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor 
50 woonruimten voor starters, statushouders en studenten;

2. de raad, na de evaluatie huisvesting arbeidsmigranten, opnieuw een voorstel te doen 
voor het al dan niet beschikbaar stellen van de bijdrage van € 645.000 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;

3. De 19e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.
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