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Onderwerp  

Plan van Aanpak Huisvesting Arbeidsmigranten 

 

Kennisnemen van 

Het op 18 juni genomen besluit door het college van B&W: 

1.     Vaststelling van het plan van aanpak voor het opstellen van een beleidsplan voor de huisvesting 

van arbeidsmigranten. Het plan van aanpak wordt gepresenteerd tijdens de beeldvormende 

raadsbijeenkomst op 8 september. 

2.    Tijdens de uitvoering van het plan van aanpak als pilot te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 

voor huisvesting van arbeidsmigranten voor Fruitmasters. 

3.    De raad te informeren met een raadsinformatiebrief over dit plan van aanpak.  

 

Inleiding 

Door krapte op de arbeidsmarkt is de Nederlandse economie steeds meer afhankelijk van 

buitenlandse werknemers. Ook in de gemeente West Betuwe werken steeds meer arbeidsmigranten, 

naar schatting zo’n 4.500. Er is een toenemende vraag naar goede, veilige en legale huisvesting voor 

deze doelgroep. De gemeente wordt ook geregeld benaderd door initiatiefnemers die plannen hiervoor 

hebben. Op dit moment gaat het onder andere om huisvesting voor arbeidsmigranten voor 

Fruitmasters in Geldermalsen. Een goed gemeentelijk toetsingskader ontbreekt echter. Hoewel 

huisvesting het centrale thema is, zijn er meer aspecten die in het beleidsplan aan de orde komen, 

zoals de ruimtelijke ordeningsaspecten, de betekenis voor de economie, de inschrijving en registratie 

van arbeidsmigranten, controle en handhaving, als ook regionale afstemming. Op 8 september wordt 

dit verder toegelicht in een informatieavond aan uw raad.  

 

Kernboodschap 

De gemeente West Betuwe wil een adequaat beleid ontwikkelen dat de voorwaarden schept voor goede, 

veilige en legale huisvesting van in de gemeente werkzame arbeidsmigranten. 

 

Consequenties 

Het door het college vastgestelde plan van aanpak geeft het proces aan om te komen tot een 

beleidsplan. Dit zal het komende halfjaar vorm moeten krijgen en kan dan begin 2021 aan uw raad 

worden voorgelegd. Het opstellen van het beleidsplan vraagt om bijdragen vanuit verschillende 

disciplines. Daarom wordt een brede ambtelijke werkgroep ingesteld, die het plan onder leiding van 

ervaren externe adviseur gaat opstellen. Tegelijkertijd zullen ook de externe stakeholders van de 
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gemeente worden betrokken, zoals werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en maatschappelijke 

organisaties, evenals de inwoners. 

Fruitmasters komt waarschijnlijk op korte termijn met een totaalvisie voor werken, wonen en 

onderwijs. Het kan wenselijk zijn dat vooruitlopend op de vaststelling van het beleidsplan een 

toetsingskader voor dit project moet worden opgesteld. Dit project kan dan als een pilot worden 

gezien voor de beleidsontwikkeling. Vanzelfsprekend mag het toetsingskader niet strijdig zijn met het 

op dat moment nog te ontwikkelen beleid. 

 

Financiën 

In de eerste bestuursrapportage is een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen 

van een beleidsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 

 

Communicatie 

Het tijdig betrekken van alle belangrijke actoren is van essentieel belang om input en vervolgens 

draagvlak voor het beleidsplan te krijgen. Het plan van aanpak voorziet hierin door: 

 Na elke stap in de voorbereiding van het beleidsplan (1. verkrijgen inzicht en overzicht, 2. dialoog 

en beleidsvorming, 3. uitwerking maatregelen) een voortgangsmemo voor het college en een 

raadsinformatiebrief op te stellen; 

 In stap 2 een  brede bijeenkomst voor stakeholders en inwoners (waaronder zo mogelijk 

arbeidsmigranten zelf) te organiseren, gevolgd door een informatieavond voor de raad; 

 Na vaststelling door het college een tweede informatieavond voor uw raad te beleggen. De 

uiteindelijke besluitvorming kan daarna door de raad plaats vinden. 

Wanneer het beleidsplan definitief is, zal ook dit met alle betrokkenen worden gecommuniceerd. De 

ambtelijke werkgroep zal hiervoor een voorstel ontwikkelen.  

 

Vervolg 

Aan het beleidsplan is een uitvoeringsagenda verbonden, die na de definitieve vaststelling van het 

beleidsplan ter hand kan worden genomen. Hierbij zullen ook de stakeholders worden betrokken. In 

het beleidsplan zal hiervoor een overlegstructuur worden voorgesteld. Vanzelfsprekend vraagt 

uitvoering van het beleid om een goede periodieke monitoring en (te zijner tijd) een evaluatie van het 

beleid. 
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