AMENDEMENT
(Arbeidsmigrantenbeleid)
Voorstel agendapunt nr. 18
Onderwerp: vaststelling van het arbeidsmigrantenbeleid
Raadsvergadering: 27-1-2022
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(n) stellen voor het raadsbesluit, 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:
Besluit:
Het vaststellen van de nota “Arbeidsmigrantenbeleid gemeente Laarbeek” en het “Beleidskader
huisvesting gemeente Laarbeek 2022” dat hier onderdeel van is, met dien verstande dat:
M.b.t. huisvesting lokale werknemers
•

De volgende tekst:
Algemeen uitgangspunt is dat de huisvesting noodzakelijk dient te zijn voor arbeidsmigranten in de
regio. (blz. 13 nota “Arbeidsmigrantenbeleid gemeente Laarbeek”)
aan te vullen met:
Bij grootschalige huisvesting (meer dan 30 arbeidsmigranten), dient ten minste 90% van op deze

locatie gehuisveste arbeidsmigranten werkzaam te zijn in Laarbeek.
•

De volgende tekst:
De nota legt prioriteit bij huisvesting omdat daar de grootste druk zit. Het beleidskader huisvesting
arbeidsmigranten Laarbeek zet in op een verruiming van mogelijkheden voor huisvesting van met
name arbeidsmigranten die in de regio werkzaam zijn. (Blz 1, Samenvatting 4e alinea)
te wijzigen in:
De nota legt prioriteit bij huisvesting omdat daar de grootste druk zit. Het beleidskader huisvesting
arbeidsmigranten Laarbeek zet in op een verruiming van mogelijkheden voor huisvesting van met
name arbeidsmigranten die in de gemeente werkzaam zijn.

•

De volgende tekst:
De gemeente Laarbeek vindt het van belang om de huisvesting van arbeidsmigranten op een goede
en verantwoorde wijze te regelen. De gemeente Laarbeek staat achter de afspraken die zijn
gemaakt t.a.v. kwaliteit, locatie, beheer en omgevingsdialoog in het afsprakenkader dat de Peelregio
hiervoor heeft opgesteld. Algemeen uitgangspunt is hierbij dat de gemeente dient te zorgen voor
voldoende en kwalitatief goede huisvesting voor het aantal migranten dat in hun eigen regio
werkzaam is. De gemeente faciliteert en stelt voorwaarden, realisatie is de rol van marktpartijen.
(Blz 13 Hoofdstuk 2 Huisvesting arbeidsmigranten, eerst 2 alinea’s)
te wijzigen in:
De gemeente Laarbeek vindt het van belang om de huisvesting van arbeidsmigranten op een goede
en verantwoorde wijze te regelen. De gemeente wil zorgen voor voldoende en kwalitatief goede
huisvesting hoofdzakelijk voor het aantal migranten dat in de gemeente werkzaam is. De gemeente
faciliteert en stelt voorwaarden, realisatie is de rol van marktpartijen. Uitgangspunten zijn vertaald
in een beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten. Zie bijlage 1.
Dit kader wordt toegepast bij het toetsen van aanvragen voor huisvesting van shortstay en midstay
arbeidsmigranten. Daar waar nodig wordt overlegd met de regiogemeenten, bijvoorbeeld als een
initiatief ook van invloed is op buurgemeenten.

•

De volgende tekst:
Bij verlenging is het van belang te beoordelen of de locatie nog steeds gebruikt wordt voor de
huisvesting van in de Peelregio werkzame arbeidsmigranten. (Blz 13 Hoofdstuk 2 Huisvesting
arbeidsmigranten, voorlaatste alinea, laatste zin)
te wijzigen in:
Bij verlenging is het van belang te beoordelen of de locatie nog steeds gebruikt wordt voor de
huisvesting van in de gemeente werkzame arbeidsmigranten.

•

De volgende tekst:
Wel dient hier uiteraard rekening gehouden te worden met de algemene uitgangspunten, zoals een
gezond leefklimaat voor de bewoner, bescherming van belangen van omwonenden en bedrijven en

het huisvesten van arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de regio. (Blz. 14 3e alinea, 7e zin
(midden))
te wijzigen in:
Wel dient hier uiteraard rekening gehouden te worden met de algemene uitgangspunten, zoals een
gezond leefklimaat voor de bewoner, bescherming van belangen van omwonenden en bedrijven en
het huisvesten van arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de gemeente.
•

De volgende tekst:
De huisvesting moet zijn voor arbeidsmigranten die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering van
initiatiefnemer/ondernemer in de gemeente Laarbeek dan wel in andere gemeenten van de
Peelregio. (§ 1.1 van het Beleidskader)
te wijzigen in:
De huisvesting moet zijn voor arbeidsmigranten die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering
van initiatiefnemer/ondernemer in de gemeente Laarbeek.

M.b.t. de omgevingsdialoog
•

De volgende tekst:
Omdat initiatieven vaak sneuvelen door gebrek aan draagvlak biedt de gemeente ten derde een
externe handreiking aan initiatiefnemers om de omgevingsdialoog te versterken. (Blz. 1, laatste
alinea)
te wijzigen in:
Omdat initiatieven vaak sneuvelen door gebrek aan draagvlak biedt de gemeente ten derde een
externe handreiking aan initiatiefnemers om de omgevingsdialoog te versterken. Bij meer dan 30
slaapplaatsen in een gebied pakt de gemeente de regie op de omgevingsdialoog.

•

De volgende tekst:
Initiatiefnemers wordt een handreiking geboden bij de omgevingsdialoog. ….. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling de verantwoordelijkheid over te nemen, maar aan de voorzijde ze te begeleiden in
een goede aanpak. (blz. 17 nota “Arbeidsmigrantenbeleid gemeente Laarbeek”)
aan te vullen met
Op het moment dat in een gebied met meerdere locaties het aantal gevestigde arbeidsmigranten
het aantal van 30 overstijgt, dan dient de gemeente de regie te pakken in de omgevingsdialoog. Een
omgevingsdialoog is dan een verplicht onderdeel in het traject en werkt bevorderend voor het
draagvlak.

•

De volgende tekst:
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor deze omgevingsdialoog. (§ 3.5 van het Beleidskader)
te wijzigen in:
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor deze omgevingsdialoog. Op het moment dat in een

gebied met meerdere locaties het aantal gevestigde arbeidsmigranten het aantal van 30 overstijgt,
dan neemt de gemeente de regie in de omgevingsdialoog.
Fractie ABL

