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Onderwerp: Huisvesting seizoenarbeiders

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 17 december 2019

Constateert dat:

Onrust onder de inwoners in het buitengebied toeneemt omtrent de huisvesting van seizoenarbeiders 
en arbeidsmigranten.
Genoemde huisvesting niet alleen wordt gebruikt voor seizoenarbeiders van lokale bedrijven, maar dat 
deze huisvesting steeds meer permanente werknemers uit diverse sectoren aantrekt.
Voor het huisvesten van seizoenarbeiders en permanente werknemers ook woonhuizen worden 
opgekocht die op deze manier onttrokken worden aan de toch al schaarse woningmarkt.
Inwoners van de buitengebieden niet zitten te wachten op een toename van het aantal huisjesmelkers 
in het buitengebied.
Er onvoldoende gehandhaafd wordt op de huidige huisvestingsregels.

Overweegt dat:

Het welzijn van de bevolking in het buitengebied voorop moet staan.
Het onderbrengen van 40 seizoenarbeiders per bedrijf voor het grootste deel van de lokale agrarisch 
ondernemers genoeg is.
Onnodig bouwen in het buitengebied de stikstofuitstoot nodeloos vergroot.
Verdere intensivering van de agrarische sector de biodiversiteit nog meer onder druk zet. 
Arbeidsmigranten die in andere sectoren nodig zijn beter opgevangen kunnen worden in grotere 
wooneenheden in de dorpen en steden.
Beperkte inburgeringscursussen wenselijk zijn voor arbeidsmigranten die hier langer verblijven dan 
een halfjaar.

roept het college op om:

In het buitengebied alleen woonruimte toe te staan voor seizoenarbeiders die nodig zijn voor de lokale 
ondernemers.
Voorlopig geen uitbreiding toe te staan boven de 40 wooneenheden per agrarisch bedrijf voor 
seizoenarbeiders.
Woongelegenheid voor arbeidsmigranten in andere sectoren alleen toe te staan in en aan de rand van 
de dorpen en de stad Schagen.
Op overtreding van regels doeltreffend te handhaven.

En gaat over tot de orde van de dag.
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