AMENDEMENT
Montferland
Huisvesting arbeidsmigranten
Agendapunt: 7.1 Raadsvoorstel Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten
De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 2 december 2021;

De raad besluit toe te voegen als beslispunt:

-

Bij nieuwe locaties of verzoeken van initiatiefnemers eisen te stellen aan de huisvesting
van arbeidsmigranten en daarbij gebruik te maken van de adviezen van commissie
Roemer.
Bij het huisvesten van arbeidsmigranten in Montferland, zowel in grootschalige
voorzieningen als in kleinschalige huisvesting op een inbreidingslocatie duidelijke
afspraken te maken met de verhuurder over de begeleiding van de arbeidsmigranten.
Structureel afstemming te zoeken over de huisvesting van arbeidsmigranten met de
omliggende gemeenten in de Liemers en de Achterhoek, alsmede de aangrenzende
gemeenten in Duitsland.

Namens,
D66

VVD

F. van Dijken

J. Berntsen

Toelichting:
-

-

Tijdens de oordeelsvormende sessie hebben we zes punten benoemd waar we het over
eens zijn, en die al eerder unaniem door de raad zijn vastgesteld in de
uitgangspuntennotitie op 10 oktober 2019 en die de basis vormen van de
beleidsnotitie:
o We zijn het er over eens dat we arbeidsmigranten nodig hebben in onze
gemeente om het werk nu en in de toekomst te kunnen verzetten
o We zijn het er over eens dat arbeidsmigranten onderdeel uit maken van onze
samenleving in de gemeente Montferland
o We zijn het er over eens dat het aantal arbeidsmigranten zal toenemen
o We zijn het over eens dat we goede huisvesting moeten faciliteren voor
arbeidsmigranten in onze gemeente
o We zijn het er over eens dat verschillende soorten arbeidsmigranten zijn:
short-stay, mid-stay en long-stay en dat die een verschillende behoefte en
huisvestingsbehoefte hebben
o We zijn het er over eens dat we streven naar een evenwichtige spreiding over
wijken en kernen
De commissie Roemer heeft adviezen gegeven voor de huisvesting van
arbeidsmigranten gegeven, zoals het aantal beschikbare m2, maar ook een scheiding

-

-

tussen de huisbaas en de werkgever. We willen dat die adviezen in het beleidskader en
in de uitvoering wordt meegenomen, nu lijkt dat nog onvoldoende geborgd in het
voorliggende stuk
Het is gebleken dat als er behoefte is aan een goede begeleiding van arbeidsmigranten.
In Zeddam zijn daar goede voorbeelden van. Het gaat daarbij om afspraken over wie
aanspreekbaar is op woongedrag of hoe de begeleiding wordt geregeld
Er is onderzoek gedaan naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de Liemers. Maar
er wordt ook werk en arbeid uitgewisseld met de regio Achterhoek en met
aangrenzende Duitse plaatsen, met name Emmerich. Structurele onderlinge
afstemming is gewenst.

‘s-Heerenberg, 2-12-2021
De raadsgriffier,
A.A. Meijer

