Montferland
Beleidsnotitie huisvesting Arbeidsmigranten
Agendapunt: 7.1 Beleidsnotitie huisvesting Arbeidsmigranten
De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 2 december 2021;
Constaterende dat:

Constaterende dat:
•
•
•
•
•

we voor onze economie arbeidsmigranten nodig hebben,
die goed gehuisvest moeten worden (indien mogelijk) dicht bij hun werk.
hiervoor regionale afstemming (buurgemeente ook in Duitsland) een absolute
voorwaarde is,
de huisvesting van arbeidsmigranten niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid in
onze kernen en wijken,

het door het college aangeboden Raadsvoorstel lang niet volledig genoeg is t.o.v. de
diverse vraagstukken.

•
Overwegende dat

Er door de wethouder verzocht is om duidelijkheid en om de punten te benoemen
Verzoekt het college om:
1. zo spoedig mogelijk te starten met een nulmeting (met als peildatum 01-01-2022) :
hoeveel arbeidsmigranten worden op dit moment op welke plek en onder welke
omstandigheden gehuisvest. Niet alleen de geregistreerden maar vooral ook de niet
geregistreerden.
2. Voor 1 februari 2022 de beleidsnotitie arbeidsmigranten aan te vullen/aan te passen
met een uitwerking van in ieder geval de volgende punten:
•
de verwachtingen met betrekking tot de huisvesting voor arbeidsmigranten
voor de komende jaren en neem daarin ook mee de eigen plannen m.b.t.
DocksNLD2, maar ook regionale ontwikkelingen (ook over de grens).
•
de eisen aan de huisvesting van arbeidsmigranten en daarbij zijn de adviezen
van de commissie Roemer leidend: het aantal beschikbare m2 per persoon,
recreatiemogelijkheden op locatie, maar ook een scheiding tussen de huisbaas
en de werkgever.
•
wat bedoeld wordt met een evenwichtige spreiding over de kernen.
•
hoe de regionale afstemming, in de Liemers, Achterhoek en over de grens,
vorm wordt gegeven.
•
een duidelijk keus op welke plekken in de gemeente arbeidsmigranten
gehuisvest kunnen worden en geef daarin de voorkeuren aan
•
de afspraken met de verhuurder over begeleiding van de arbeidsmigranten;
wie aanspreekbaar is op woongedrag; hoe de begeleiding wordt geregeld;
verplichte registratie; hoe met eventuele parkeer-verkeersoverlast wordt
omgegaan
•
de wijze waarop met de leefbaarheid in de kernen rekening wordt gehouden:
de initiatiefnemer moet vanaf het begin bij de planontwikkeling de
omwonenden er bij betrekken. Omschrijving van de eisen die hieraan,
minimaal, gesteld worden.
•
Namens,
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