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O n d e r w e r p : Evaluatie beleid arbeidsmigranten - groeimodel 

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

overwegende dat 
1. gemeente Noordoostpolder het groeimodel wil loslaten voor de realisatie van grote 

huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten; 
de reden daarvoor is dat een groep ondernemers moeilijk hun financiering rond kon 
kri jgen; 
het Platform31 rapport Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!! 
(2015) zegt dat juist de kleinere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten 
rendabel exploiteerbaar zi jn. 

2. 

3. 

van mening dat 
1. grote huisvestingslocaties overlast kunnen veroorzaken; 
2. het groeimodel ervoor zorgt dat overlast door grote huisvestingslocaties wordt 

voorkomen; 
3. kleinere huisvestingslocaties rendabel exploiteerbaar zi jn, dus (afhankelijk van de 

businesscase) ook de eerste fase van een grote huisvestingslocatie; 
4. dat, wanneer het een enkele groep ondernemers nlet lukt om de financiering voor 

een huisvestingslocatie rond te krijgen bij doorgroei van kleiner naar groot, het niet 
betekent dat het groeimodel onuitvoerbaar Is, 

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 uitzondering 
van het loslaten van het groeimodel voor de grootschalige locaties 
(categorie 3, 101-300 bewoners); 
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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