duur verblijf
categorie

SHORT-STAY
(0-4 maanden, registratie RNI en verblijfsregister verplicht)

MID-STAY
(4 maanden - 3 jaar, inschrijven in BRP verplicht)

Niet toegestaan, met uitzondering van woningen die zijn aangemerkt als plattelandswoning

Alleen toegestaan buiten woongebieden en in woningen die zijn aangemerkt als
plattelandswoning

Maximaal 8 huisvestingsplekken voor buitenlandse werknemers per plattelandswoning

Maximaal 8 huisvestingsplekken voor buitenlandse werknemers per (plattelands)woning

Maximaal 60 huisvestingsplekken voor buitenlandse werknemers per agrarisch bedrijf

Maximaal 60 huisvestingsplekken voor buitenlandse werknemers per agrarisch bedrijf

Binnen of direct aansluitend aan het bouwvlak

Binnen of direct aansluitend aan het bouwvlak

In de tweede bedrijfswoning (indien aanwezig) of in andere bebouwing

In de tweede bedrijfswoning (indien aanwezig) of in andere bebouwing

Het aantal te huisvesten buitenlandse werknemers stemt overeen met de (tijdelijke)
arbeidsbehoefte van het agrarisch bedrijf. Dit toetsen wij op grond van een advies van de
agrarische beoordelingscommissie (ABC)

Het aantal te huisvesten buitenlandse werknemers stemt overeen met de (tijdelijke)
arbeidsbehoefte van het agrarisch bedrijf. Dit toetsen wij op grond van een advies van de
agrarische beoordelingscommissie (ABC)

De huisvesting mag maximaal 4 aaneengesloten maanden per jaar gebruikt worden voor
buitenlandse werknemers van andere bedrijven

De huisvesting mag maximaal 4 aaneengesloten maanden per jaar gebruikt worden voor
buitenlandse werknemers van andere bedrijven. Verblijfsregister verplicht

Woningen

Agrarische bedrijven

Maximaal 50 huisvestingsplekken voor buitenlandse werknemers per huisvestingslocatie
Bedrijventerreinen

Niet toegestaan

Alleen voor personeel dat werkzaam is op het betreffende bedrijventerrein
De huisvesting mag maximaal 4 aaneengesloten maanden per jaar gebruikt worden voor
buitenlandse werknemers van andere bedrijven

Maximaal 2 huisvestingslocaties van meer dan 60 huisvestingsplekken per kern

Grootschalige huisvesting
> 60 personen

Het maximum aantal huisvestingsplekken op een huisvestingslocatie 300

Het maximum aantal huisvestingsplekken op een huisvestingslocatie 300

Valt niet binnen de categorieën woningen, agrarische bedrijven, grootschalige huisvesting en
bedrijventerreinen
Niet-grootschalige huisvesting
< 60 personen

Niet toegestaan

Maximaal 60 huisvestingsplekken voor buitenlandse werknemers per huisvestingslocatie
Alleen toegestaan op locaties waar reeds stedelijke functies zijn toegestaan

Voorwaarden die gelden voor alle vormen van huisvesting:
1.

Moet minimaal voldoen aan de SNF-norm. Bovenop op de SNF-norm geldt een aanscherping: voor alle vormen van short- en mid-stay huisvesting voor buitenlandse werknemers geldt dat minimaal 50% van de huisvestingsplekken
ingericht moet worden als eenpersoons slaapkamers.

2.

De initiatiefnemer is verantwoordelijk en draagt zorg voor een goed beheer en toezicht. Ook van het terrein waarop de huisvesting plaatsvindt. De initiatiefnemer stelt een door de gemeente goed te keuren beheerplan op. In het
beheerplan staat hoe de initiatiefnemer toezicht houdt, orde handhaaft en excessen voorkomt. Het beheerplan bevat tevens een paragraaf over mobiliteit, waarin aangegeven staat hoe de huisvestingslocatie en voorzieningen bereikt
kunnen worden. Het beheerplan voldoet aan de minimale normen en eisen ten aanzien van onder andere onderhoud, beheer, informatievoorziening en (brand)veiligheid, zoals deze vanuit de geldende SNF-normen zijn
voorgeschreven. In aanvulling op de minimale vereisten vanuit de SNF-norm, dient in het beheerplan in ieder geval te worden aangetoond dat een (Nederlands sprekend) aanspreekpunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is
voor vragen en/of meldingen uit de omgeving. De beheerder zorgt voor het dagelijkse onderhoud en is de contactpersoon voor bewoners, gemeente en verhuurder. Hij is direct fysiek aanspreekbaar bij het ontstaan van problemen en
zorgt er voor dat problemen worden voorkomen. Ten aanzien van de volgende huisvestingsvormen geldt daarbij specifiek:
- Huisvesting bij agrarische bedrijven, op bedrijventerreinen, grootschalige en niet-grootschalige locaties: Er is een beheerder aanwezig op het moment dat buitenlandse werknemers ter plaatse verblijven.

3.

In geval van nieuwbouw moet voldaan worden aan een goede landschappelijke inpassing. De gemeente kan dit op kosten van de initiatiefnemer laten toetsen door een stedenbouwkundige.

4.

Er moet sprake zijn van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein: aan de hand van de op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels (die zijn neergelegd in de Nota Parkeernormen van 6 maart 2014, dan wel een opvolger
daarvan) wordt bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.

5.

Een vergunning wordt voor maximaal 20 jaar verleend, daarna moet de huisvesting definitief zijn beëindigd en de daartoe opgerichte bebouwing zijn verwijderd.

6.

De gemeente sluit een planschadeverhaalsovereenkomst en/of een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer, als een exploitatieplan voor het verhalen van de gemaakte kosten noodzakelijk wordt gevonden. De gemeente kan
voor vergunningverlening een Bibob toets uitvoeren. Ook worden duidelijke afspraken vastgelegd over de bouw en het gebruik van de huisvesting.

7.

Verblijfsregister en registratie RNI verplicht bij short-stay huisvesting.

8.

Inschrijven in BRP verplicht bij mid-stay.

9.

Het initiatief is milieutechnisch inpasbaar in de omgeving, waarborgt een voldoende woon- en leefklimaat voor de buitenlandse werknemer en zorgt niet voor belemmering van omliggende bedrijven.

Afwijkingsmogelijkheid:
Een initiatief dat niet past binnen deze regeling kan, met een onderbouwing, door het college van burgemeester en wethouders ter beoordeling worden voorgelegd aan de raad.
Bevoegdheid aanpassen kaart woongebieden en bedrijventerreinen:
Het college van burgemeester en wethouders is zelfstandig bevoegd de bij dit beleid behorende bijlage I waarop woongebieden en bedrijventerreinen zijn aangegeven, aan te passen.
Overgangsbepaling huisvesting in woningen:
De gemeente streeft naar beeïndiging van short- en mid-stay huisvesting in woningen in woongebieden. Wij verlenen slechts tijdelijke vergunningen onder de volgende voorwaarden:
- Aanvraag tijdelijke vergunning kan worden ingediend tot 1 december 2021
- Een tijdelijke vergunning loopt tot 1 januari 2024, daarna moet de huisvesting definitief zijn beëindigd.
- Maximaal 4 personen in een woning
- Voldoet tevens aan de voorwaarden 1, 2, 4, 6, 7, 8 en 9 die gelden voor alle vormen van huisvesting
Inwerkingtreding en citeerregel
De beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking van het besluit. De beleidsregels worden geciteerd als ‘Beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers gemeente Medemblik 2020’.

Begrippenkader
Agrarische Beoordelingscommissie (ABC):
De Agrarische beoordelingscommissie (ABC) is een stichting, die in opdracht van de gemeente onafhankelijk, objectief en deskundig agrarische verzoeken en vergunningaanvragen beoordeelt. De gemeente vraagt de ABC om, bij
initiatieven voor huisvesting bij agrarische bedrijven, een advies uit te brengen over de (tijdelijke) arbeidsbehoefte van het agrarisch bedrijf. De aanvraag wordt vervolgens door de gemeente getoetst aan de hand van dit advies
van de ABC.
Basisregistratie Personen (BRP):
De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). De gemeenten houdt persoonsgegevens van burgers
(ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.
Bedrijventerreinen:
Met bedrijventerreinen worden de gebieden bedoeld die als ‘bedrijventerrein’ zijn aangeduid op de kaart ‘woongebieden en bedrijventerreinen’ die als Bijlage I bij dit beleid is toegevoegd.
Beheerplan:
Een beheerplan opgesteld door de initiatiefnemer waarin staat hoe de initiatiefnemer toezicht houdt, orde handhaaft en excessen voorkomt, en dat voldoet aan de minimale normen en eisen ten aanzien van onder andere
onderhoud, beheer, informatievoorziening en (brand)veiligheid, zoals deze vanuit dit beleid en de geldende SNF-normen zijn voorgeschreven.
Grootschalige huisvesting:
Het bedrijfsmatig aanbieden van nachtverblijf aan meer dan 60 buitenlandse werknemers, met een maximum van 300 personen per grootschalige huisvestingslocatie.
Huisvestingslocatie:
Samenhangend geheel van huisvestingsmogelijkheden voor buitenlandse werknemers op een locatie.
Kern:
Een gebied dat is vastgelegd op de gemeentelijke wijk- en buurtenkaart. Het aantal inwoners per gebied wordt jaarlijks geactualiseerd.
Long-stay:
Bij long-stay is er sprake van een meer structureel karakter, waarbij het gaat om een verblijfsperiode langer dan 36 maanden (3 jaar).
Mid-stay:
Bij mid-stay is er sprake van het (laten) verhuren of in gebruikstellen van kamers en/of appartementen aan personen die het hoofdverblijf niet in Medemblik hebben, en waarbij de personen geen gezamenlijk huishouden voeren.
Bewoners hebben de intentie om zich voor een periode van ten minste 4 maanden tot maximaal 36 maanden (3 jaar) te vestigen. Er is daarmee sprake van een tijdelijk karakter.
Niet grootschalige huisvesting:
Het bedrijfsmatig aanbieden van nachtverblijf aan ten hoogste 60 buitenlandse werknemers. En waarbij de huisvesting niet valt binnen de categorieën woningen, agrarische bedrijven, grootschalige huisvesting en
bedrijventerreinen.
Plattelandswoning:
Een als zodanig in het bestemmings- of omgevingsplan als 'plattelandswoning' aangemerkt woonhuis in de vorm van een voormalige agrarische bedrijfswoning, die bewoond mag worden door een persoon of diens huishouden die
geen functionele binding heeft met het nabijgelegen agrarisch bedrijf, waartoe het woonhuis in het verleden als bedrijfswoning heeft behoord.
Registratie Niet Ingezetenen (RNI):
Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen zich als niet-ingezetenen in de BRP laten registreren. Dit heet ook wel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dat is van belang bij tijdelijk werk of studie in
Nederland. Daarvoor is namelijk een burgerservicenummer (BSN) nodig dat mensen krijgen bij de eerste inschrijving.
Short-stay:
Bij short-stay is er sprake van het (laten) verhuren of in gebruikstellen van kamers en/of appartementen aan personen die het hoofdverblijf niet in Medemblik hebben, en waarbij de personen geen gezamenlijk huishouden voeren.
Bewoners hebben de intentie om zich voor een periode van maximaal 4 maanden te vestigen. Er is daarmee sprake van een tijdelijk karakter.
SNF-norm:
SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. SNF kent twee normen: de 'reguliere' norm voor huisvesting van arbeidsmigranten en de norm voor het SNF-inhuur-register. Waar in dit beleid wordt gesproken van SNF-norm,
wordt de geldende ‘reguliere’ norm voor huisvesting van arbeidsmigranten bedoeld (‘Norm-regulier’). Deze is van toepassing op alle vormen van huisvesting in de gemeente.
Tijdelijke buitenlandse werknemer:
Onder een tijdelijke buitenlandse werknemer wordt verstaan, een economisch actieve migrant wiens doel het is op eigen initiatief en op vrijwillige basis arbeid en inkomen te verwerven.
Verblijfsregister:
Voor alle vormen van short-stay huisvesting is het bijhouden van een verblijfsregister verplicht. In het verblijfsregister wordt geregistreerd hoeveel personen er hoeveel nachten verblijven op een locatie. De verblijfsbieder houdt
dit register bij.
Woongebieden:
Met woongebieden worden de gebieden bedoeld die als ‘woongebied’ zijn aangeduid op de kaart ‘woongebieden en bedrijventerreinen’ die als Bijlage I bij dit beleid is toegevoegd.

