VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Zaaknummer:

s.v.p. aankruisen welke vraag u wilt stellen
Omschrijving

☐

☐

☐

☐
☐
☐
☐

Afdoening

Informatieve/technische vraag
(over openbare stukken of besluiten van het college)
Informatieve/technische vraag
(over stukken of besluiten van het college of een document dat
op (raads)agenda staat)
Schriftelijke politieke vraag
Artikel 33 Reglement van orde voor de vergaderingen, andere
werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke politieke vraag
Artikel 33 Reglement van orde voor de vergaderingen, andere
werkzaamheden van de Raad
Mondelinge verzoek om achtergrondinformatie
(indienen 48 uur voor vergadering)
Mondelinge actuele vraag voor raadsvergadering
(indienen 48 uur voor vergadering)
Actuele vraag voor (raads)vergadering
(indienen 48 uur voor vergadering)

Mondeling
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk.
Schriftelijk
Wethouder of afdelingshoofd beantwoordt zo
spoedig mogelijk.
Schriftelijk antwoord college of burgemeester
z.s.m. (uiterlijk 30 dagen)
Mondeling
College of burgemeester antwoordt in de volgende
raadsvergadering
Mondeling
Vragenhalfuurtje in voorbereidende vergadering
Mondeling
In raadsvergadering agendapunt Rondvraag
Schriftelijk
Vanwege digitaal vergaderen worden vragen zoveel
mogelijk schriftelijk afgewikkeld

FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: Input, suggesties en vragen voor de opinienota huisvesting arbeidsmigranten.
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?
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De Wet BRP, artikel 1.1 onder ‘0’ spreekt van een adres. Hiermee wordt bedoeld het woonadres.
Artikel 2.38 van de Wet BRP geeft de verplichtingen van de burger, toetselementen en de voorwaarden weer.
Onderstaand een korte samenvatting:
Woonadres:
1. het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich
in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of
ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar
redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;
2. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1, betrokkene naar
redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal
overnachten;
De verplichtingen van de burger:
Degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in
Nederland verblijf zal houden, meldt zich uiterlijk op de vijfde dag na de aanvang van zijn verblijf in persoon
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn woonadres heeft om daarbij
schriftelijk aangifte van verblijf en adres te doen.
Hij geeft bij de aangifte de inlichtingen en legt de geschriften over ter zake van feiten betreffende zijn
burgerlijke staat, zijn nationaliteit en zijn eerder verblijf in Nederland, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding
met betrekking tot hem van de basisregistratie
De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle
overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te
maken van deze gegevens.
Daarom is het ook belangrijk dat de burger bij de aangifte de inlichtingen en documenten inlevert over
bijvoorbeeld zijn burgerlijke staat, zijn nationaliteit en zijn eerder verblijf in Nederland, kinderen etc. Deze
gegevens zijn noodzakelijk zijn voor de bijhouding met betrekking tot hem/haar van de basisregistratie. Dit
zorgt er ook voor dat deze burger gebruik zou kunnen maken van bepaalde regelingen die in Nederland
gelden (huursubsidie, kinderbijslag etc.)
BAG-adres met gebruikersdoel: woonfunctie. Betreft het een ander gebruikersdoel dan nog is inschrijving in
BRP verplicht!
-

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?

De verhuizing moet worden doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat het adres
verandert. De datum die op de aangifte als verhuisdatum wordt vermeld, geldt als de datum van verhuizing.
Wordt de verhuizing pas ná vijf dagen doorgegeven dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum
vastgelegd.
- Hoe verhoud de verplichten van een in- en uitschrijving zich tot bijvoorbeeld toeristen?
Toeristen verblijven in de gemeente Landerd met als doel: recreëren. Zij hebben elders een woonadres. Zij
schrijven zich niet in of uit in de BRP omdat hun hoofdverblijf elders is. Dit hoeft ook niet tenzij ze voldoen aan
de voorwaarden 2.38 Wet BRP.
Van het verblijf op een camping wordt door de eigenaar van deze camping/recreatiepark een nachtregister
bij gehouden.
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2) Het registratie proces moet worden verbetert daarom de vraag:
Hoe de verplichte nachtregistratie wordt gecontroleerd en gehandhaafd?
De verplichte nachtregister kan gecontroleerd worden door de boa’s/handhavers.
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?
In principe gebeurt dit nu ook. Degene die bij aankomst in Nederland niet verwacht langer dan 4 maanden te
verblijven, schrijft zich niet in de BRP in. Deze persoon meldt zich bij een RNI-loket (Register Niet Ingezetenen),
ontvangt een BSN (vroeger sofinummer geheten) en gaat aan het werk. Bevalt het deze burger goed dan
moet hij zich inschrijven in de BRP. Dit kan niet met terugwerkende kracht tot datum van aankomst in
Nederland.
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?
Hier is afstemming over geweest met de gemeente Uden. In de gemeente Uden is het aanbod van
recreatiemogelijkheden erg beperkt. Gemeente Uden bezit 2 recreatieparken en de gemeente Landerd 8
recreatieparken. Omdat het aanbod in de gemeente Uden erg klein is verleent de gemeente Uden volgens
het beleid geen medewerking aan het huisvesten van arbeidsmigranten.
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.
Nieuwbouwcomplexen 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)
Voor de uitzendbureaus zijn er andere huisvestingsmogelijkheden: Logies/kamerverhuur in leegstaande
bestaande bebouwing niet zijnde agrarische bebouwing (stedelijk gebied), Logies/kamerverhuur in
nieuwbouwcomplexen (stedelijk gebied) dit kunnen dus ook wooncomplexen en mobiele (gestapelde)
woonunits zijn en op een recreatiepark als het park een plan heeft ingediend dat is goedgekeurd. De
voorwaarden van de huisvestingsmogelijkhedenzijn opgenomen in het beleid.
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.
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Bovenstaande is niet correct. In het huidige parapluplan parkeren en wonen in Landerd is het voor één
huishouden en 2 personen die niet persoonlijk met elkaar zijn verbonden toegestaan om te wonen in een
reguliere woning. Dit houdt in dat er in totaal 3 arbeidsmigranten die niet persoonlijk met elkaar zijn
verbonden in één reguliere woning mogen wonen. Dit parapluplan is van toepassing sinds juni 2019. Dit is
ook overgenomen in het nieuwe beleid. Voordat het parapluplan wonen en parkeren in Landerd 2019 van
toepassing was mocht er 1 huishouden en 3 personen die niet persoonlijk met elkaar verbonden zijn in een
reguliere woning wonen.
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?
Er is geen sprake van concurrentievervalsing. De leefomgeving bepaalt mede de prijzen in de woningmarkt.
Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. Hierin zijn Uden en Landerd niet uniek.
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?
De Harmonisatie van het beleid heeft aandacht tijdens het fusieproces om te komen tot de gemeente
Maashorst op 1 januari 2022 en waar mogelijk later. Hierbij wordt rekening gehouden met beleidstukken die
prioriteit hebben.
Wij brengen deze vragen en suggesties in bij het behandeling van het opiniërende agendapunt beleid
Arbeidsmigranten aanstaande donderdag.

Ondertekening:
Datum indiening

:

14 mei 2020

Fractie

:

RPP

Naam indiener

:

Harold van den Broek

4

ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG

Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Antwoord:
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