Amendement vaststelling van het arbeidsmigrantenbeleid.
Raadsvergadering: 27-1-2022
Voorstel agendapunt nr. 18
De leden van de gemeenteraad hebben het voorstel tot vaststelling van het
arbeidsmigrantenbeleid gelezen;
En hebben de hierover gevoerde discussie in de commissie AZ van 13-1-2022 en
raadsvergadering van 27-1-2021 gehoord;
Ondergetekende stelt voor het ontwerpbesluit, dat bij dit voorstel hoort, te wijzigen als volgt:
Besluit:
Het vaststellen van de nota “Arbeidsmigrantenbeleid gemeente Laarbeek” en het
“Beleidskader huisvesting gemeente Laarbeek 2022” dat hier onderdeel van is.
Dit te wijzigen in:
Het vaststellen van de nota “Arbeidsmigrantenbeleid gemeente Laarbeek” en het
“Beleidskader huisvesting gemeente Laarbeek 2022” dat hier onderdeel van is, met dien
verstande dat
de volgende tekst Blz 13, 2e alinea:
De gemeente Laarbeek vertaalt de regionale uitgangspunten in een beleidskader Huisvesting
Arbeidsmigranten. Zie bijlage 1.
wordt gewijzigd in:
De gemeente Laarbeek vertaalt de regionale uitgangspunten (m.u.v. de norm twee personen
per slaapkamer) in een beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten. Zie bijlage 1.
de volgende tekst Blz 15 toelichting kwaliteit (laatste alinea):
De kwaliteitseisen t.a.v. de woonvoorzieningen zijn verder in lijn gebracht met regionale
afspraken en daarmee op onderdelen strenger dan de SNF-norm.
wordt gewijzigd in:
De kwaliteitseisen t.a.v. de woonvoorzieningen zijn verder in lijn gebracht met regionale
afspraken en daarmee op onderdelen strenger dan de SNF-norm.
De norm voor het maximale aantal personen per slaapkamer is strenger dan de regionale
afspraken. Bij nieuwe initiatieven mag per slaapkamer mag maximaal 1 persoon
ondergebracht worden.
de volgende tekst:
§ 4 Specifieke eisen t.a.v. kwaliteit woonvoorzieningen. (blz. 25)
4. Alle nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten kennen een ondergrens van 15m2
gebruiksoppervlak per persoon met minimaal 3,5 m2 vloeroppervlakte in het
slaapvertrek per persoon en voldoen aan de norm van maximaal 2 personen per
slaapkamer. Er dient enige vorm van privacy te zijn rondom elk bed. Het streven is 1
persoon per slaapkamer.
wordt gewijzigd in:

4. Alle nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten kennen een ondergrens van 15m2
gebruiksoppervlak per persoon met een slaapvertrek dat voldoet aan de norm van 1
personen per slaapkamer, om de privacy te garanderen.
Fractie PvdA-Laarbeek,
Hans Strijbosch.

