VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Zaaknummer: 119-2020
s.v.p. aankruisen welke vraag u wilt stellen

☒

Omschrijving

Afdoening

Actuele vraag voor (raads)vergadering
(over stukken of besluiten van het college of een document dat
op (raads)agenda staat)

Schriftelijk
Vanwege digitaal vergaderen worden vragen zoveel
mogelijk schriftelijk afgewikkeld

FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: agendapunt 5a beleid huisvesting migranten
1. Hoe denkt het college de migranten wel in de BRP te krijgen?
2. Hoe denkt het college te bereiken dat de nachtregisters correct worden bijgehouden?
3. Hoe denkt het college toeristenbelasting te innen, wanneer de migranten zich wel inschrijven
in de BRP? (Ingeschreven BRP betalen geen toeristenbelasting)
4. Stel een ondernemer welke migranten werkzaam heeft, ziet kans een (zeer) nabij gelegen VAB
te kopen. Mag deze ondernemer hier migranten huisvesten (op eigen terrein dus)?
5. Heeft de genoemde algemene wens tot inwoners concentraties in bestaande kernen voor
migranten (met tijdelijke contracten) überhaupt wel maatschappelijk draagvlak?
Ondertekening:
Datum indiening

:

12 mei 2020

Fractie

:

CDA

Naam indiener

:

Sybren Reitsma
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ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Datum: 12-5-2020
Antwoord:

1. Hoe denkt het college de migranten wel in de BRP te krijgen?
Door te streven naar goed contact en een nauwe samenwerking met werkgevers, huisvesters en
uitzendorganisatie die actief zijn in de gemeente Landerd kunnen de BRP inschrijvingen gestimuleerd
worden. Elke arbeidsmigrant gaat in dienst middels een arbeidscontract met een bepaalde
verblijfsduur. De werkgevers en uitzendorganisaties kunnen de arbeidsmigrant er op wijzen dat de
arbeidsmigrant verplicht is om zich binnen 5 dagen in te laten schrijven als de arbeidsmigrant naar
redelijke verwachting langer dan vier maanden verblijft binnen een periode van een half jaar. De
samenwerking met de werkgever is dus van belang om de BRP inschrijvingen te stimuleren. Ook
kunnen er (regionale) afspraken gemaakt worden met de huisvesters en werkgevers. De afspraken
kunnen eventueel vastgelegd worden in een convenant. Verder kan de gemeente Landerd hier
flexibeler in gaan werken door het inrichten van een zogenaamde BRP-straat (openstelling speciaal
voor arbeidsmigranten op een tijdstip die hen past (meestal vooravond) te organiseren.
De arbeidsmigranten zijn er zelf niet altijd van op de hoogte wat de wet- en regelgeving is in
Nederland en dat zij verplicht zijn om zich BRP in te laten schrijven. De gemeente Landerd zou de
arbeidsmigranten van meer informatie kunnen voorzien over de rechten en plichten van de
arbeidsmigrant, bijvoorbeeld in zijn eigen taal. Om de arbeidsmigranten te kunnen bereiken kan
convenant met uitzendorganisaties, werkgevers uitweg bieden.
BRP-straat moet dusdanig (zowel qua vorm als ook inhoud) ingericht moeten worden dat het zo min
mogelijk ‘last’ veroorzaakt bij arbeidsmigranten maar ook bij werkgevers of uitzendorganisaties. Dit
geldt niet alleen voor de inschrijving in de BRP maar ook de uitschrijving uit de BRP.
2. Hoe denkt het college te bereiken dat de nachtregisters correct worden bijgehouden?
De nachtregisters zouden sporadisch gecontroleerd kunnen worden door de boa’s. Daarnaast zou
het nachtregister eventueel gekoppeld kunnen worden aan de toeristenbelasting.
3. Hoe denkt het college toeristenbelasting te innen, wanneer de migranten zich wel
inschrijven in de BRP? (Ingeschreven BRP betalen geen toeristenbelasting)
Er hoeft geen toeristenbelasting geïnd te worden als de arbeidsmigrant BRP staat ingeschreven.
Door de BRP inschrijving zal de arbeidsmigrant al mee betalen aan de gemeentelijke belastingen en
in beeld zijn bij de gemeente.
4. Stel een ondernemer welke migranten werkzaam heeft, ziet kans een (zeer) nabij gelegen
VAB te kopen. Mag deze ondernemer hier migranten huisvesten (op eigen terrein dus)?
Op het terrein van de werkgever is het toegestaan om arbeidsmigranten te huisvesten die bij het
bedrijf ter plaatse werkzaam zijn. Maakt de ondernemer gebruik van zijn bestaande bebouwing op
zijn eigen terrein dan moet het voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het beleid en
dient de ondernemer een omgevingsvergunning aan te vragen.
5. Heeft de genoemde algemene wens tot inwoners concentraties in bestaande kernen voor
migranten (met tijdelijke contracten) überhaupt wel maatschappelijk draagvlak?
Momenteel en in het verleden zijn er weinig tot geen klachten geweest van bewoners die overlast
hebben van arbeidsmigranten.
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Het is voor een ontwikkelaar verplicht om een omgevingsdialoog met de belanghebbende en de
omgeving aan te gaan. Zo kan er bepaald worden of er maatschappelijk draagvalk is voor het
initiatief. Het college heeft in voorkomende gevallen de ruimte om te beperken of verruimen.
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