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Voorstel alternatieve vorm bespreken RIM  
 

Een van de aktiepunten in ons coalitieakkoord is zorgen voor voldoende en 

goede huisvesting voor onze buitenlandse werknemers. Onderdeel daarvan is 
ook adequate handhaving. In ons VTH-beleid is dit een kroonopgave. Hoogste 
prio dus. Middels een 2-tal, bijna unaniem aangenomen(23 om 27 voor), moties 

heeft de raad extra huisvestingsmogelijkheden bij agrarische bedrijven 
geaccordeerd en daarnaast het college met klem opgeroepen om snel met nieuw 
beleid en oplossingen te komen voor dit urgente vraagstuk met een hoog NIMBY-

gehalte. 

In genoemde RIM doet het college 6 maanden na de motie “mogelijkheden 
ontwikkelen voor huisvesting buitenlandse werknemers -verslag van de 
vorderingen, de denk- en oplossingsrichtingen voor nieuw te formuleren beleid en 

enkele concrete acties. 

JESS is kritisch over deze RIM en heeft de indruk dat het college worstelt met dit 
dossier. JESS wil door het behandelen van deze RIM en het raadsbreed ter 
discussie stellen van een aantal belangrijke vraagstukken graag helpen om 

richting en versnelling te geven aan dit dossier. 

JESS wil kijkend naar de belangrijkste conclusies van het rapport van Conclusr, 
de opbrengsten van de Beeldvormende vergadering, de motie van 2 april 2019 en 

de RIM komen tot zo breed mogelijk, door de Raad gedragen, beleid en 
regelgeving.  Hopende dat die een echte oplossing biedt voor het problemen 
m.b.t. de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. 

Wij willen dit op een wat afwijkende manier in de komende OVV van 27 november 

a.s. bespreekbaar maken, waarbij inbreng van alle partijen gevraagd wordt. 

Wij willen de Raad enkele vragen en stellingen voorleggen, waarmee we de 
portefeuillehouder helpen bij het maken van moeilijke keuzes in het dossier 
tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten. 

Hoe willen wij dit bespreken: 

Allereerst presenteren we (op sheets) de belangrijkste conclusies van het 
Conclusr rapport en de Beeldvormende vergadering. Daarna presenteren we de 
mogelijk gewenste situatie.  

Daarna willen wij even ingaan op onze kritiek op de oplossingsrichtingen en de 

concrete acties die genoemd worden in de RIM. Hierna vragen wij inbreng en 
reactie van de raadsfracties.  

Daarna willen we de raad nog een 4-tal stellingen voorleggen over: 

1. Wonen koppelen aan werken in onze gemeente 

2. Maximering aantal en/of spreiding over gemeente 
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3. Belang grootschalig bij het oplossen 
4. Intensivering handhaving en sanctiebeleid 

Wij hopen door deze alternatieve aanpak op een mooie raadsbrede discussie over 

dit lastige vraagstuk. Tevens hopen wij dat we de portefeuillehouder hiermee 
voldoende handvatten meegeven om versneld tot breed gedragen, zowel binnen de 
raad als onder onze inwoners, beleid te komen. 

Met vriendelijke groeten, 

Fractie JESS 


