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Motie voor de raadsvergadering van 13

Agendapunt : 20 Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp : Uitbreiden huisvesting maximum aantal seizoenarbeiders op agrarische bedrijven 
van 40 naar 60.

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 13 november 2018,
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» De raad in april 2014 de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop heeft 
vastgesteld.

» Er een groot tekort is aan beschikbare huisvesting voor seizoenarbeiders.
» Er de komende járen 2000 seizoenarbeiders gehuisvest moeten worden in onze gemeente.
» Er voor deze mensen onvoldoende slaapplekken beschikbaar zijn en nog er ruim 1000 

gerealiseerd moeten worden.
« Er dus een grote uitdaging ligt om deze mensen fatsoenlijk te huisvesten.
» Seizoenarbeiders zeer belangrijk zijn voor de economische vitaliteit van onze gemeente.
* Het maximum aantal seizoenarbeiders dat op een agrarisch bedrijf gehuisvest mag worden in 

de gemeente Schagen 40 personen bedraagt.
« Door de aangenomen motie in de gemeenteraad van Den Helder op 24 september jl. het 

aantal seizoenarbeiders dat gehuisvest mag worden op bedrijven in die gemeente wordt 
verhoogd.

Overwegende dat

» Er afgesproken is om dergelijke vraagstukken regionaal op te pakken maar de raad van de 
gemeente Den Helder haar eigen plan trekt.

* De gemeente Schagen met dezelfde problematiek kampt en daarmee ook vrij is haar eigen 
plan te trekken.

* Agrarische bedrijven alleen maar groter zijn geworden en daarom ook meer seizoenarbeiders 
in dienst hebben.

« De huisvesting van seizoenarbeiders bij het bedrijf zorgt voor meer sociale controle door de 
werkgevers.

* Er een toenemende druk op betaalbare woningen in de woonkernen ontstaat door 
ondernemers die woonruimte zoeken voor hun seizoenarbeiders.

» Deze druk kan worden verminderd door uitbreiding van het aantal seizoenarbeiders op het 
bedrijf te verhogen.

» Er een duidelijke vraag ligt vanuit de agrarische sector om dit verouderde beleid te herzien, 
zoals bevestigd op de bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten van 10 september 
jongstleden.

* Herziening van de beleidsregels, inclusief afstemming met de regio en het maatschappelijk 
veld, de nodige tijd vergt en de agrarische sector op korte termijn gefaciliteerd dient te 
worden.
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Roept het college op om

1. Gevolg te geven aan de oproep om toe te staan dat:
a. Er per agrarisch bedrijf maximaal 60 seizoenarbeiders conform bestaande

kwaliteitsnormen mogen worden gehuisvest, binnen of aangrenzend aan bestaande 
bouwblokken;
De onder punt la beleidswijzigingen zo spoedig mogelijk voldoende kenbaar te 
maken. „
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