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Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 504415 

O n d e r w e r p : Evaluatie beleid arbeidsmigranten - woonunits op erven 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, In vergadering bijeen d.d. 05-02-2018, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. fruittelers moeite hebben met het vinden van huisvesting voor hun werknemers; 
2. fruittelers daarom woonunits op hun erf willen plaatsen tijdens de piekperiode. 

van mening dat 
1. woonunits op erven moeten worden beschouwd als noodoplossing; 

de voorkeur uitgaat naar het gebruik van (semi-)permanente huisvestingslocaties; 
deze (semi-)permanente huisvestingslocaties de komende jaren zullen worden 
gerealiseerd; 
de woonunits op de erven dan overbodig worden. 

2. 
3. 

4. 

besluit het voorstel als volgt aan te passen 
1. Kennis nemen van de evaluatie van het Beleid Arbeidsmigranten door BMC; 

Kennis nemen van de reacties van verschillende partijen op het vastgestelde 
beleid, het gesprek met de dorpsvertegenwoordigers en het evaluatierapport van 
BMC; 
Instemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie van BMC, met de 
aantekening dat tijdelijke units in de piekperiode slechts worden 
toegestaan gedurende een aantal jaren tot dat er voldoende (semi-) 
permanente huisvesting is gerealiseerd; 
Huisvesting niet toestaan in groepsaccommodaties; 
Het college de opdracht geven de aanbevelingen uit de evaluatie te verwerken in 
de beleidsregels. 

2. 

3. 

4. 
5. 
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