
 

Amendement Agendapunt: 2021-…  

Datum: 25 mei 2021 

Onderwerp: Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 

Ingediend door de fractie(s) : 

______________________________________________________________________  

 

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 25 mei 2021 in vergadering bijeen om o.a. 

agendapunt ‘Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten West Betuwe’ te behandelen. 

 

De  gemeenteraad ziet dit beleidsplan als een kaderstellend beleidsplan. De gemeenteraad wil 

betrokken zijn bij de verdere kader ontwikkeling. De gemeenteraad stelt dan ook voor om een 

werkgroep in te stellen die zich gaat buigen over o.a. de (on)mogelijkheden van de oprichting van 

grootschaligere huisvesting. Zoals al genoemd in het voorliggende stuk zal de gemeenteraard altijd 

een seperaat besluit nemen over de twee genoemde initiatieven m.b.t. grootschalige huisvesting.  

Met dit amendement beogen we dat we voordat de gemeente eventueel de genoemde initiatieven 

in behandeling neemt eerst de werkgroep het e.e.a. zal gaan verkennen of en onder welke 

voorwaarden initiatieven voor grootschalige(re) huisvesting mogelijk is.  

 

Besluit: 

Om het beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen worden 

hieronder opgesomd. 

Pagina 14: tekst schrappen: na vaststelling van dit beleidsplan kunnen initiatiefnemers een 

verzoek indienen dat moet passen binnen de uitgangspunten van dit beleidsplan..... inspreken . 

Pagina 15: onder overige punten bij het tweede punt de volgende tekst toevoegen:. Indien aan 

de orde. 

Pagina 30: tekst verwijderen ’beoordeling huisvestingsinitiatieven veilingterrein en fase 1 

distributiecentra Albert Heijn / Blokker..... inspraak) 

Pagina 32:  tekst verwijderen ‘opstellen convenanten bij grootschalige huistvesting’ 

 

M.b.t. het raadsvoorstel 

Een extra beslispunt toe te voegen, namelijk: 

2. Een werkgroep in te stellen die het e.e.a. zal gaan verkennen of en onder welke voorwaarden 

initiatieven voor grootschalige(re) huisvesting mogelijk is (ook voor mid stay huisvesting) 

Het oude beslispunt 2 wordt beslispunt 3 

De laatste alinea op pagina 2 wijzigen in: In de tweede plaats wil de gemeente met een 

werkgroep verkennen of en onder welke voorwaarden initiatieven voor grootschalige(re) 

huisvesting mogelijk is. Eventuele besluitvorming hierover komt in een later stadium naar de 

Raad. 



 

De eerste alinea op pagina 3 schrappen. 

Onder kanttekeningen achter 1.1. het woord grootschalige schrappen. In de alinea eronder de 

laatste zin. 

In de risicoparagraaf het eerste risico schrappen. 

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend:  _________________________  

 

Aantal stemmen voor: Aantal stemmen tegen:  

Aangenomen / Verworpen  

 

Toelichting: Als gemeenteraad hebben we oog voor de noodzaak voor goede huisvesting van 

arbeidsmigranten in onze gemeente. Overlast en onveilige situaties moeten worden voorkomen. Het 

is van groot belang dat we een halt toeroepen aan onderverhuur. Registratie van tijdelijke bewoners 

is van belang mbt veiligheid.  

Wij stellen voor om werkgroep in te stellen die gezamenlijk met externe partners te onderzoeken 

wat realistische en inpasbare mogelijkheden zijn voor meer flexibilisering en grootschaligere 

huisvestingsoplossingen. 


