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Inleiding
De wethouder meldde in de oriënterende commissie dat hij zich genoodzaakt zag om 5 aanvragen
van agrarische bedrijven voor huisvesting van 30 arbeidsmigranten te moeten afwijzen vanwege de
door de raad aangebrachte wijziging in het bestemmingsplan buitengebied. Tegelijk met het
amendement is er besloten dat er in de 2e helft van 2018 een evaluatie zou moeten komen van de
huisvesting van arbeidsmigranten. De vragen van de VVD aan de wethouder zijn:
1.

Lijkt het u verstandig de geplande evaluatie te vervroegen gezien het grote aantal
aanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten?

antwoord

Wij kijken met gemengde gevoelens terug op de besluitvorming rond buitengebied. Een
discussie over de huisvesting arbeidsmigranten had met een kaderstelling aan het begin
van het proces moeten plaatsvinden. Een discussie bij de besluitvorming van een
bestemmingsplan over zo een belangrijk onderwerp was niet goed op zijn plaats. Dit
moet volgende keer beter. Het lijkt ons verstandig om samen met uw raad te kijken
welke korte termijnoplossingen er mogelijk zijn om de ondernemers tegemoet te
komen, als die wens door de raad gedragen wordt. Dit kan met een wijzigingsbesluit
door uw raad.
Wij vinden een evaluatie van de huisvesting arbeidsmigranten belangrijk. Wij streven
naar goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten en een geregelde evaluatie
is nodig om na te gaan of dit mensvriendelijk is, zonder uitbuiting. Ook kunnen we met
een evaluatie nagaan welke behoeftes er bij de ondernemers zijn.
Een goede evaluatie (zie beantwoording van vraag 2) heeft een doorlooptijd van 4 tot 6
maanden. Vervroegen biedt weinig soelaas voor de 5 ondernemers.
Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord is nu in de kop van Noord-Holland bezig
met een onderzoek ‘Huisvesting arbeidsmigranten, inzicht in kwantiteit en kwaliteit’.
Dit rapport wordt binnenkort openbaar en kan gebruikt worden voor de evaluatie in
Medemblik. Overigens is de ambitie van 1000 bedden nagenoeg bereikt.

2.

Wat is hiervoor nodig?

antwoord

Een goede evaluatie houdt globaal het volgende in:
-

Een heldere kaderstelling door de raad: wat wilt u precies evalueren. De vragen
die u in de raad daarover stelt zijn momenteel verschillend van aard. Het is
goed te starten met een kaderstelling zodat iedereen weet hoe het proces en de
inhoud er uit zien.

-

Een evaluatie die ook participatief is heeft een doorlooptijd van meerdere
maanden. Dit heeft mede te maken met bijvoorbeeld aanlevertijden naar de
raad. De mate van participatie is onderdeel van de kaderstelling en wordt door
de raad bepaald/vastgesteld.

