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FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: Opinienota huisvesting arbeidsmigranten (VV 14 mei 2020, ag.pnt 5a)
Wij worden hierin door diverse mensen en partijen op aangesproken en krijgen de volgende input van hen
die wij graag met de wethouder en de raad willen delen:
1) In- en uitschrijven in de Basisregistratie Personen.
Wat ligt hieraan ten grondslag dat dit zo grillig verloopt en bemoeilijkt dit het proces.
Veel arbeidsmigranten komen tijdelijk, men weet al naar enkele weken dat dit het niet
Is wat men er van had verwacht, daar speelt onder andere ook heimwee mee.
(ook voor ons heel herkenbaar en menselijk)
Vele werken niet in de buurt en gaan daardoor snel weer verder en verhuizen in korte tijd.
(ook voor hen is het hebben van een huisvesting bij het werk niet van zelfsprekend)
Veel arbeidsmigranten komen hier aan zonder papieren, door het vrije verkeer van personen binnen
Europa is deze controle er niet en moet er van alles nog worden opgevraagd, zoals trouw- en
geboorteakten.
Daarvoor de volgende vragen:
Wanneer er sprake is van een verblijfplaats?
Waaraan wordt dit getoetst?
Zijn hier voorwaarden aan gesteld?
Gelden hiervoor wettelijke termijnen?
Wat is de wettelijke termijn waarbinnen elke burger zich moet laten in- of uitschrijven, indien hij of zij
zich op een andere verblijfplaats (tijdelijk) vestigt?
Hoe verhoud de verplichten van een in- en uitschrijving zich tot bijvoorbeeld toeristen?
2) Het registratie proces moet worden verbetert daarom de vraag:
Hoe de verplichte nachtregistratie wordt gecontroleerd en gehandhaafd?
Zou in het registratie proces een verplichte in- en uitschrijven in de Basisregistratie na een termijn van 3
of 4 maanden niet een betere volgorde en voorwaarden kunnen zijn?
3) We zien dat er met concrete plannen ook op de recreatieterreinen mogelijkheden zijn, dat is een
gezonde uitgangspositie en biedt perspectief voor de goede recreatieve ondernemers, wat ons
bevreemd is dat Uden in haar beleid tegen deze optie is.
Is hierover afstemming geweest met Uden en met welke argumenten heeft men aangegeven om
hieraan geen medewerking te geven, ook als er (goede) plannen onder liggen?
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De woningbouw opgave is al groot, ook in Landerd, zo vernemen wij van werkgevers en uitzendbureaus dat
zij op dit moment aan de vraag niet kunnen voldoen omdat het ontbreken aan het kunnen onderbrengen van
deze arbeidsmigranten.
4) Binnen de woonbouw opgave moeten we zuinig zijn met de ruimte in het buitengebied, maar moeten
we flexibel omgaan om de transitie en leegstand van bestaande (agrarische) bebouwingen in het
buitengebied perspectief bieden.
Wij zijn daarom, onder voorwaarden, voorstander hiervoor.
5) Het huisvesten in leegstaande bedrijfsgebouwen kan alleen voor eigen werknemers.
Nieuwbouw complexen of woonunits op terrein van de werkgevers, zijn toegestaan onder
voorwaarden.
Vraag: Hoe gaan we om met uitzendbureaus en arbeidsbemiddelingsbureaus, die wel mensen in dienst
hebben, maar niet op hun bedrijfslocatie werkzaam zijn?
Hoe moeten de voorgaande 2 beleidsregels in relatie tot deze bureaus uitgelegd worden?
Kunnen bureaus onder voorwaarden bijvoorbeeld ook woonunits plaatsen op een werklocatie van hun
medewerkers ? (anders dan hun eigen werklocatie)
6) Het begrip huishouden:
Huidige beleid: 1 huishouden en maximaal 2 arbeidsmigranten.
Nieuwe beleid: 1 huishouden en maximaal 3 arbeidsmigranten.
Wat ons opvalt ten opzichten van het beleid in Uden is dat men daar geen 3 maar 4 arbeidsmigranten
toestaat.
De druk op de kostprijs wordt daarmee 25% verhoogt in Landerd ten opzichten van Uden.
Wij zien ook dat de woningprijs (koop/huur) in Uden hoger is maar dit geldt ook voor de huisvestiging in
Volkel en Odiliapeel, is hier dan geen sprake van concurrentie vervalsing?
Hoe gaan we dit dadelijk in de nieuwe gemeente Maashorst hiermee om als we willen gaan voor
gelijkwaardigheid?
Is hierover met Uden gesproken en welke argumenten zijn er gegeven waarom Landerd 3 en Uden 4
arbeidsmigranten hanteert?
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ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
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