27 november 2019
Oordeelsvormende vergadering
Inspreken agenda punt 5 Bespreeknotitie arbeidsmigranten van JESS & Raadsinformatiememo
arbeidsmigranten
Voorzitter, commissieleden,
Wij willen graag onze mening geven over dit onderwerp. Wij hebben enige maanden terug al een
gesprek gehad met de wethouder aangaande dit onderwerp. Wij betreuren het dat er in de
raadsinformatie memo NIETS over vermeld staat. Vandaar dat wij hier onze mening geven:
Het onderzoeksrapport is vooral gericht op huisvestingsbehoefte vanuit bedrijven en uitzendbureausin totaal 3543 interviews, er zijn 20 Poolse werknemers bevraagd en 6 grote huisvesters.
We missen in dit onderzoek aandacht voor de weerstand tegen huisvesting van MOE-landers,
Breng in kaart wat de bezwaren zijn en wat hieraan te doen is, zodat draagvlak vergroot wordt!
Waar wordt de toeristische sector mee belast aangaande huisvesting arbeidsmigranten op
vakantieparken:
- Opkopen van huizen (voor beter rendement door huisjesmelkers)
- Huisvesting op vakantieparken (weet u hoeveel arbeidsmigranten er op 2 km2 in SMZ zitten?)
- Extra vervoersbewegingen en overlast op tijdstippen dat je van je vakantie wilt genieten.
- Slechte uitstraling van kleinschalige onderkomens
Wij kiezen voor grootschalige opvang met goede voorzieningen
- Dit biedt uitkomst: je kunt investeren in goede voorzieningen en veiligheid
- Huisvesting in drijvende hotels (zie Wieringerwerf) wordt positief ontvangen
- Arbeidsmigranten moeten ook goed worden gehuisvest: het zijn de arbeiders voor de toekomst.
Tot slot:
- Maak een keus v.w.b. huisvesting op vakantieparken óf arbeidsmigranten óf toeristen;
- Een keuze van huisvesting op een park: én arbeidsmigranten én toeristen is absoluut niet onze
keuze. Beide groepen hebben duidelijk een ander leefpatroon en dat past op een vakantiepark
niet bij elkaar. We zijn blij met snelle handhaving door de gemeente.
- Huisvesting arbeiders in verpauperd bungalowpark – na bestemmingswijziging en renovatie.
- Huisvesting alleen van arbeiders die in onze regio werkzaam zijn
- Tijdelijke woonvoorziening bij agrariër maximaal 40 personen voor eigen werknemers, hetgeen
ruim voldoende is aangezien 80% van de agrariërs minder dan 20 werknemers heeft.
Dank voor uw aandacht,
Pieter Houdewind, secretaris OFS R&T
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