Werkgroep grootschalige huisvesting arbeidsmigranten
Startnotitie
Aanleiding
Het wordt steeds moeilijker om voldoende arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Wil Nederland
en dus ook West Betuwe aantrekkelijk blijven voor arbeidsmigranten, dan zal sprake moeten zijn van
goede arbeidsomstandigheden en een kwalitatief goede huisvesting en opvang. Dat is uiteraard eerst
de verantwoordelijkheid van werkgevers, uitzendbureaus en degenen die plannen ontwikkelen voor de
huisvesting van arbeidsmigranten. Maar ook de gemeente vervult hierin een rol, bijvoorbeeld door
kaders te bieden voor die huisvesting en toezicht te houden op legale, goede en veilige
huisvestingssituaties. Daarnaast het tegengaan van uitbuiting en de opkomende ondermijning en -als
het om langer of permanent hier verblijvende arbeidsmigranten gaat- het stimuleren van integratie in
onze samenleving.
Tijdens de beeldvorming, de oordeelsvorming en de besluitvorming over het beleidsplan huisvesting
arbeidsmigranten bleek dat veel fracties vragen hebben over de grootschalige huisvesting voor
arbeidsmigranten zoals opgenomen in het beleidsplan. De gemeenteraad heeft het beleidsplan
huisvesting arbeidsmigranten aangenomen met uitzondering van het voorstel om twee meer
grootschalige initiatieven een kans te geven. De raad wil graag betrokken zijn bij de verdere verkenning
van eventuele initiatieven voor meer grootschalige huisvesting arbeidsmigranten om hierover in een
later stadium apart in de raad een zelfstandig besluit te kunnen nemen. Tijdens de bijeenkomsten van
deze raadswerkgroep kunnen de eerste ervaringen met het aangenomen beleidsplan huisvesting
arbeidsmigranten uitgewisseld worden.
Instelling
De raad heeft in zijn raadsvergadering van 25 mei 2021, door middel van een aangenomen
amendement van de SGP besloten om een werkgroep huisvesting arbeidsmigranten in te stellen.
Het beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten is daarmee gewijzigd vastgesteld.
Opdracht
De werkgroep krijgt vanuit de raad als opdracht mee: om te gaan verkennen, onder welke voorwaarden
initiatieven voor grootschalige(re) huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is (ook voor mid-stay
huisvesting).
Doel
Goede voorbereiding op eventueel aanvullend raadsvoorstel beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten
met betrekking tot meer grootschalige initiatieven.
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Bespreken analyse uit het beleidsplan met betrekking tot aantallen en behoefte
Excursie vanuit de Regio naar Zeewolde op zaterdag 9 oktober
Behoefte aan eigen excursie naar voorbeelden rond de 200 (?) plaatsen (aanbod Wido)
Bespreken stand van zaken en eerste ervaringen met betrekking tot uitvoering beleidsplan,
zoals die is vastgesteld in de raad van 25 mei 2021
Aanwijzen aanspreekpunt huisvesting arbeidsmigranten binnen de gemeente
Ervaringen met betrekking tot aanvragen voor bijplaatsen containers/caravans ten behoeve
van shortstay (max. 10 ?)
Overgangsperiode op eisen m2 en voorzieningen
Onderscheid huisvesting arbeidsmigranten agrarisch en niet-agrarisch
Initiatieven voior huisvesting tot 25 plaatsen
Wat te doen bij constatering dat een bestaande voorziening niet aan de eisen voldoet
Nachtregister

Samenstelling
De fractie van LLBWB heeft aangegeven niet deel te nemen in deze werkgroep.
Leden
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PvdA
SGP
CDA
ChristenUnie
D66
Dorpsbelangen
VVD
GroenLinks
VWB

Richard Hoogveld
Gerard Kievit
Ad van Krieken
Anne van Rossum
Vic Bogerman
Henk de Man
Diane de Zeeuw
Lydi Groenewegen
Bert van Erkom

Adviseurs
➢ Annet IJff
➢ Koen Steenbergen

fractievoorzitter/raadslid
raadslid
raadslid
burgerlid
burgerlid
fractievoorzitter/raadslid
raadslid
burgerlid
burgerlid

wethouder
griffie/secretariaat werkgroep

Ambtelijke ondersteuning
Vanuit het team Fysiek is aangegeven dat er voor de begeleiding van deze werkgroep en de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden geen ambtelijke capaciteit beschikbaar is.
➢ Gerrit Visser
ambtelijk aanspreekpunt gemeente West Betuwe
➢ Kees Pleijsier
extern deskundige (kan worden ingehuurd) voor opstellen beleid
N.B.: Het bureau (in de persoon van de heer Pleijsier) heeft tevens een bijdrage geleverd aan het
opstellen van het beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten.
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Financiën
Voor deze werkgroep is door de raad (nog) geen werkbudget beschikbaar gesteld. Een werkbudget is
(wellicht) nodig om kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van deze werkgroep op te vangen,
denk hierbij bijvoorbeeld aan het huren van een bus voor een excursie of individuele reiskosten van
leden voor werkbezoeken. Maar ook voor het vergoeden van kosten aan inhuur van externe
adviseurs/sprekers of aan het schenken van een attentie als blijk van waardering voor ontvangst en
uitleg door derden bij een werkbezoek.
Kostenindicatie:

€ 75,00 per avond

5 bijeenkomsten

€

Totaal
375,00

€ 1,00 per consumptie

15 deelnemers x 3
consumpties x 5
bijeenkomsten

€

225,00

Reiskosten
Attenties
Excursie
Bus
Lunchpakketjes

€
€

300,00
100,00

€
€

500,00
150,00

Kosten externe
ondersteuning
Totaal

€ 10.000,00

Zaalhuur Klokhuis
Beesd
Koffie/thee

€11.650,00

Communicatie
De leden van de werkgroep zullen in het eigen fractieberaad verslag doen van de acties/activiteiten
binnen deze werkgroep. Daarnaast zal de raad periodiek op de hoogte worden gehouden over de
voortgang.

