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In december 2017 heeft onze fractie raadsvragen gesteld om duidelijkheid te scheppen 

omtrent de kaders waarbinnen in onze gemeente arbeidsmigranten gehuisvest mogen 

worden. Na vervolgvragen in februari 2018 heeft onze fractie in de raadsvergadering van 

juli 2018 een motie ingediend, welke het college opriep een voorstel aan de raad voor te 

bereiden waarin het beleidskader arbeidsmigranten dusdanig zou worden aangepast, zo-

dat huisvesting van arbeidsmigranten volgens de huisvestingsnormen van de Stichting 

Normering Flexwonen (SNF) dient plaats te vinden. Als gevolg van de belofte van (toen 

plaatsvervangend) wethouder Biemans, dat een geactualiseerd beleidskader in oktober 

2018 aan de commissie en raad zou worden voorgelegd, heeft onze fractie deze motie 

ingetrokken.  

 

Bij behandeling van de woonvisie in de commissie Wonen en Vastgoed van oktober 2018 

heeft de commissie aangegeven het beleidskader graag apart te willen behandelen. In de 

woonvisie is opgenomen dat wanneer deze wens bestond, de vaststelling van het  

beleidskader gepland zou worden voor het 1e kwartaal 2019.  

 

In januari 2019 werd de APV besproken in de commissie Bestuur. Ook hier kwam het 

beleidskader arbeidsmigranten ter sprake, aangezien onze fractie voorstelde om alles 

omtrent arbeidsmigranten te schrappen uit de APV en onder te brengen in het beleidska-

der. Er werd toen aangeraden te wachten op de actualisatie van het beleidskader en dan 

te beoordelen wat dit voor de APV betekent.  

 

Vragen 

 

1. Het 1e kwartaal van 2019 eindigt deze maand en het beleidskader staat niet op de 

agenda van de commissie. Waarom is er geen geactualiseerd beleidskader huisvesting 

arbeidsmigranten voorgelegd? 

2. Is het plan nog altijd om het beleidskader op zeer korte termijn in lijn met de normen 

van het SNF te brengen? Zo ja, wanneer wordt dit voorgelegd aan de commissie? 
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