Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie
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Portefeuillehouder
Afdeling

1.

Vanuit Toezicht en Handhaving wordt aangegeven dat handhaving op de 4 maanden
termijn (gebruik huisvesting door arbeidsmigranten van andere bedrijven) niet goed
uitvoerbaar is. Waar wordt dit op gebaseerd?

antwoord

In de praktijk is dit een financieel dure regel. Het kost de afdeling Handhaving &
Veiligheid veel capaciteit om vast te stellen of dit voorschrift juist wordt nageleefd.
Nadere toelichting:
Om te spreken van een overtreding van dit voorschrift moet een toezichthouder 4
maanden lang aaneengesloten constateren dat een buitenlandse werknemer verblijft op
de huisvestingslocatie, en niet werkzaam is voor het bedrijf op de locatie waar de
huisvesting plaatsvindt.
Met een aantal (losse) constateringen kan een toezichthouder niet vaststellen dat een
elders werkzame buitenlandse werknemer aaneengesloten op de locatie verblijft.
Daarmee wordt enkel vastgesteld dat een werknemer op de momenten van controles
daar verblijft.
Het vergt dus een grote inspanning van toezichthouders om te constateren dat dit
voorschrift wordt overtreden. Momentopnames zijn in dit geval niet voldoende om
handhavend op te kunnen treden tegen het voorschrift en een handhavingsbesluit in
stand te houden bij de bestuursrechter.

2.

Waarom heeft u het dan wel opgenomen?

Antwoord

U heeft dit zelf aangegeven als oplossingsrichting in de motie van 19 december 2020.
LTO pleitte in de commissie van december ook voor behoud van deze regeling.

3.

In vervolg daarop: heeft u ervaringen elders die laten zien dat het wel mogelijk is?

Antwoord

Nee, deze ervaringen zijn ons niet bekend.

4.

Hoe kunt u straks handhaven op huisvesting in woningen in woongebieden na de
bedoelde overgangstermijn? Juist ook omdat u aangeeft dat dit in een flink aantal
woningen plaatsvindt waar dit planologisch niet is geregeld, en waarvan het dus niet
bekend is waar dit precies gebeurt.

Antwoord

Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd conform het door uw raad vastgestelde
handhavings- en veiligheidsbeleid. Dit betekent dat wij (ook) na de bedoelde
overgangstermijn controleren op het naleven van de vergunningsvoorschriften en
optreden tegen illegale huisvestingsvormen. Door de in het beleid opgenomen
overgangstermijn verwachten wij een intensivering van het toezicht. Deze intensivering
prioriteren wij in de uitvoeringsprogramma’s van handhaving & veiligheid voor de
komende jaren.

5.

Wat is voor u de aanleiding om in een geval te besluiten tot het laten uitvoeren van een
Bibob toets op de aanvraag, blijkbaar gebeurt dat niet standaard.

Antwoord

Een aanleiding om dit instrument toe te passen is als er bijvoorbeeld signalen zijn van
criminaliteit en/of schijnconstructies. Het uitvoeren van een Bibob toets maakt nu (nog)
geen deel uit van de vergunningsprocedure. Op dit moment is dit alleen ingeregeld voor
horeca.

