Schriftelijke vragen aan het college
(Art. 37 – Reglement van Orde)
Registratienummer:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 7 april 2020
Aan de voorzitter van de raad.
Steller van de vragen: Jan Pieter Blonk
Onderwerp: Voortgang Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten Lansingerland
Inleiding:
In de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 17 september 2019 is de nota
“Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten Lansingerland” besproken en als hamerstuk in de
raadsvergadering van 3 oktober 2019 vastgesteld.
In de raad van 3 oktober 2019 is met het aannemen van het raadsvoorstel en het
raadsbesluit het volgende afgesproken:
1. Het ontwikkelkader, waar locaties en huisvesters aan moeten voldoen, vraagt nog
om nadere uitwerking.
2. Op korte termijn wordt dit opgepakt met een extern aan te trekken expert op het
beleidsterrein (tijdelijk) en vertegenwoordigers uit de glastuinbouwsector.
3. Wij leggen het uitgewerkte ontwikkelkader nog dit jaar aan u voor ter vaststelling.
4. Vanaf dat moment (het hebben van een ontwikkelkader) kunnen initiatieven uit de
glastuinbouwsector aan een transparant kader worden getoetst, en zo mogelijk
vergund worden.
5. Vooruitlopend hierop starten we een veelbelovende pilot met een initiatiefnemer
uit de gemeente. Samen met 6 collega werkgevers dienden zij een initiatief in
voor de huisvesting van 140 arbeidsmigranten aan de Violierenweg. Omdat op
het perceel al de woonbestemming geldt, kunnen we het initiatief in samenspraak
met de gemeente snel tot uitwerking brengen en realiseren. We zien dit als een
voorbeeldproject voor initiatiefnemers die volgen. Eind 2020 evalueren we dit
pilotproject.
Het college wordt verzocht, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. De volgorde
van de vragen 1 t/m 5 corresponderen met de volgorde in de inleiding.
1. Wat is de stand van zaken betreffende deze nadere uitwerking?
2. a. Is de externe expert aangetrokken en wanneer?
b. Wie zijn de vertegenwoordigers uit de glastuinbouw?
3. Waarom is het ontwikkelkader niet uiterlijk eind 2019 aan de raad voorgelegd ter
vaststelling?
4. Dit besluit van de raad leidt op dit moment mijnerzijds niet tot vragen omdat het
ontwikkelkader er nog niet is.
5. a. Wat is de stand van zaken betreffende de pilot Violierenweg?
b. Wanneer kan de raad de evaluatie van de pilot verwachten?
Ondertekening en naam,
Jan Pieter Blonk

