SCHRIFTELIJKE VRAAG

Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Huisvesting arbeidsmigranten
Aanleiding en overweging:
Nog regelmatig bereiken ons via de media berichten over wantoestanden met betrekking tot de

huisvesting van arbeidsmigranten. In december nog over de situatie op Landgoed de Wildhorst in
Heeswijk-Dinther. Afgelopen december verscheen het tweede rapport van het aanjaagteam

bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De kern van dat rapport is dat

arbeidsmigranten moeten worden behandeld als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze
samenleving. Het CDA Uden ondersteund deze conclusie volledig.

Het rapport geeft tevens aan, dat het organiseren van goede kwalitatieve huisvesting voor

arbeidsmigranten is een taak van veel partijen. Het is aan onder andere gemeenten, provincies,

woningcorporaties, werkgevers/huisvesters en Rijksoverheid om voor meer en betere huisvesting te
zorgen. In 2020 en 2021 trekt het kabinet in totaal 100 miljoen euro uit voor de huisvesting van

kwetsbare groepen, waaronder arbeidsmigranten. Het kabinet zet in op regionale afspraken en een
expertteam rondom huisvesting. Het rapport concludeert verder dat misstanden met

arbeidsmigranten laten zien dat handhaving van groot belang is. Het aanjaagteam doet een
aanbeveling om de Inspectie nog verder uit te breiden.

Op 19 december 2019 heeft de raad van de gemeente Uden ingestemd met het beleid

arbeidsmigranten in de gemeente Uden. Ook hierin wordt vermeld: De huisvesting van
arbeidsmigranten dient zowel voor de arbeidsmigranten als voor de omgeving op een
maatschappelijk verantwoorde wijze te gebeuren.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:
1.

Onderschrijft het college de conclusies van het tweede rapport van het aanjaagteam onder

leiding van Emile Roemer en zo ja: wat gaat u in navolging van de conclusie van het rapport
Roemer doen in de communicatie met de stakeholders (en in het bijzonder provincie,

woningbouwcorporaties en werkgevers) om te komen tot meer (indien nodig) en betere
huisvesting?
2.

Wat is uw beeld bij de huisvestingssituatie van arbeidsmigranten in onze gemeente op dit

moment? (Bijvoorbeeld: is het aantal locaties binnen de gemeente bekend en correspondeert
dit met het aantal geschatte personen van ca. 900 – 1000? Wat is de concrete situatie ter
plaatse?).
3.
4.

Op welke wijze vindt momenteel controle op naleving van het beleid en handhaving plaats?

Op welke wijze voldoet het arbeidsmigrantenbeleid zoals vastgesteld op 19 december 2019
tot nu toe aan de verwachtingen en uitgangspunten?

5.

Wanneer kunnen wij een tussentijdse evaluatie van het vastgestelde beleid tegemoet zien?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG 21.022912
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 2-3-2021
Antwoord:
1.

Het college onderschrijft de conclusies van het tweede rapport van het aanjaagteam

bescherming arbeidsmigranten. In regionaal verband (regio Noordoost-Brabant: gemeenten
én provincie) is thema arbeidsmigratie opgepakt en gaan we aan de slag met de adviezen
van de commissie Roemer (regionale afspraken). Dit wordt vanuit alle disciplines (wonen,
sociaal domein, veiligheid, handhaving, economie en dienstverlening) opgebouwd.

Daarnaast zal het college de conclusies van het tweede rapport van het aanjaagteam
meenemen in het harmonisatietraject en daar waar nodig én mogelijk het beleid
aanscherpen.
2.

In december 2019 is het Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten vastgesteld. In het
beleidskader hebben we een schatting opgenomen van het aantal arbeidsmigranten dat in
de gemeente Uden zou verblijven (tussen de 900-1.000). De schatting die in het

beleidskader is opgenomen is afkomstig uit het evaluatieonderzoek (2018) van het (vorige)
beleidskader huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten 2014. Een dergelijk onderzoek is
nadien niet opnieuw uitgevoerd. In het beleidskader Huisvestingsbeleid (tijdelijke)

arbeidsmigranten is eveneens aangegeven dat het vrijwel onmogelijk is om het aantal

arbeidsmigranten dat in de gemeente Uden verblijft exact te bepalen. De voornaamste

redenen hiervoor zijn: a. de hoge in- en uitstroom van arbeidsmigranten en b. de lage
registratiegraad van arbeidsmigranten in het BRP. Daarmee is het op basis van de

beschikbare bronnen onvoldoende mogelijk om een beeld te schetsen van de huidige

huisvestingssituatie van arbeidsmigranten binnen de gemeente Uden. Ontvangen meldingen
over huisvestingssituaties worden onderzocht. In het afgelopen jaar zijn daarbij geen
ernstige misstanden geconstateerd.
3.

Er vinden in het kader van het Convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten periodiek
aangekondigde controles plaats bij de uitzendbureaus die aangesloten zijn bij het
convenant. Deze uitzendbureaus leveren per kwartaal de adressen van de

huisvestingslocaties (18-20) voor tijdelijke arbeidsmigranten aan, het aantal

arbeidsmigranten dat door het uitzendbureau wordt gehuisvest (ca. 100) en aantal

arbeidsmigranten per locatie. Bij de controle wordt gecontroleerd of de aangetroffen situatie
overeenkomt met de aangeleverde cijfers, controle van brandveiligheid, controle van

Bouwvoorschriften en het BRP. Ook wordt gecontroleerd of de betreffende uitzendbureaus
nog aangesloten zijn bij het Keurmerk van het SNF, ABU en/of NBBU.

Daarnaast vinden er onaangekondigde controles plaats bij niet-convenantpartners en nietSNF/ABU/NBBU geregistreerde uitzendbureaus en verhuurders op basis van

meldingen/signalen/klachten. Er kan handhavend worden opgetreden middels het opleggen
van een last onder dwangsom om de situatie te herstellen bv conform bestemming of

bouwvoorschriften. In een uiterste geval kan ook de locatie direct worden gesloten wanneer
er bijvoorbeeld sprake is van een brandgevaarlijke situatie.
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4.

Het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten, vastgesteld op 19 december 2019 voldoet aan de
verwachtingen. Het beleidskader wordt gehanteerd bij nieuwe huisvestingsverzoeken,
legalisatieverzoeken en bij het beoordelen van initiatieven (toetsingskader).

5.

In het kader van het herindelingstraject is het huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten een van
de beleidsstukken die samen met de gemeente Landerd geharmoniseerd dienen te worden.
Alvorens we het beleid harmoniseren is het college voornemens het huidige beleid te

evalueren. We verwachten deze evaluatie niet eerder dan in 2022 uit te kunnen voeren.
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