
     

Motie beleidsnotitie arbeidsmigranten
Agendapunt: 7.1 – Raadsvoorstel Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten

De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 2 december 2021

Constaterende dat:
• We voor onze economie arbeidsmigranten nodig hebben in verschillende branches,
• Die goed gehuisvest moeten worden. 
• Hiervoor regionale afstemming (met buurgemeentes, incl. in Duitsland) essentieel is,
• De huisvesting van onze arbeidsmigranten in balans moet zijn met de leefbaarheid in onze kernen en 

wijken.
• Het door het college aangeboden Raadsvoorstel niet volledig genoeg is tov de diverse vraagstukken zoals 

we deze momenteel zien.
• Het door het college aangeboden Raadsvoorstel gebaseerd is op de uitgangspunten zoals destijds 

geformuleerd maar inmiddels andere inzichten zijn ontstaan die hierin beslist meegenomen dienen te 
worden voor de actualiteit en uitvoerbaarheid.

• Deze inzichten dusdanig ingrijpend en veel omvattend zijn dat deze beslist niet middels een motie(s) of 
amendement(en) te corrigeren of aan te vullen zijn. 

• We als Raad het vraagstuk te belangrijk vinden voor alle betrokken partijen om deze nu te besluiten.
• De vigerende paraplu-herziening het huisvesting van arbeidsmigranten niet toestaat voor zowel panden in 

de kern als daarbuiten. 
• De recent aangenomen motie nieuwe initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten niet toestaat 

en per definitie dienen te worden voorgelegd aan de Raad.
 
Verzoekt het college om:

1. Het raadsvoorstel beleidsnotitie arbeidsmigranten te actualiseren.
2. De gewijzigde inzichten en actualiteit hierin mee te nemen.  
3. De adviezen van de commissie Roemer mbt de arbeidsmigranten als leidraad te nemen. 
4. Een raadsbrede informatieavond te beleggen met een onafhankelijke voorzitter en verslaglegging en de 

input hiervan ook meenemen in de notitie. 
5. Deze informatieavond te plannen in januari 2022. En
6. Het raadsvoorstel zo spoedig mogelijk daarna ter bespreking en besluitvorming aan de gemeenteraad aan 

te bieden.
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