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Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 504415 

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

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

overwegende dat 
1. voorafgaand aan de realisatie van een grote locatie voor de hulsvesting van 

arbeidsmigranten (categorie 2 en 3) er advies wordt gevraagd aan een 
klankbordgroep; 

2. deze klankbordgroep tot op heden is samengesteld uit alleen omwonenden van de 
betreffende locatie; 

3. de evaluatie van BMC adviseert deze klankbordgroep te vervangen door een vaste 
klankbordgroep die wordt aangevuld met slechts enkele omwonenden van de 
betreffende locatie; 

4. de reden voor dlt advies is gelegen In de snelheid waarmee het advies kan worden 
uitgebracht, 

van mening dat 
1. een vaste klankbordgroep kan lelden tot een tunnelvisie; 
2. het gevaar bestaat dat de opinie van de omwonenden onvoldoende wordt gehoord 

als zij een minderheid zijn binnen de vaste klankbordgroep; 
3. de snelheid van de advisering ook kan worden vergroot als aan een 

klankbordgroep (bestaande uit enkel omwonenden) 1 of 2 ambtenaren worden 
toegevoegd voor de procedurele ondersteuning; 

4. toevoeging van deze ambtenaren bovendien kan leiden tot kwalitatief betere 
eindrapportages; 

5. de eerder genoemde nadelen van een vaste klankbordgroep nlet gelden voor een 
klankbordgroep met ambtelijke ondersteuning. 

besluit het voorstel a ls volgt aan te passen 
l . 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 'het instellen van een vaste klankbordgroep' wordt 
vervangen door 'een klankbordgroep wordt in overleg met betrokkenen 
vastgesteld; 
Huisvesting niet toestaan in groepsaccommodaties; 
Het college de opdracht geven de aanbevelingen uit de evaluatie te verwerken in 
de beleidsregels. 
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