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Inhoudsopgave

1.1 Aanleiding
Deze beleidsnotitie: “huisvesting van arbeidsmigranten, maak er werk van!” is tot stand gekomen door een interactief proces
tussen diverse actoren en is bedoeld om heldere randvoorwaarden vast te stellen voor de groeiende behoefte aan onderdak
voor arbeidsmigranten. Het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente Meierijstad werkt groeit, dit is mede het gevolg van
een hoog conjunctuur en de vele vacatures voor voornamelijk ongeschoold werk, daarnaast is er sprake van vergrijzing en
ontgroening.
Dat betekent, dat zowel nu als naar de toekomst toe het aantal arbeidsmigranten dat het aantal arbeidsmigranten dat voor de
verdere economische ontwikkeling groot is en naar verwachting alleen maar zal toenemen. De groei van het aantal
arbeidsmigranten heeft geleid tot te weinig kwalitatief goede huisvesting binnen de gemeente Meierijstad. Uit landelijk
onderzoek blijkt dat een gedeelte van de arbeidsmigranten onder strijdige omstandigheden gehuisvest is. Verschillende partijen,
zowel gemeente als huisvesters als werkgevers willen dit zoveel mogelijk voorkomen. En op deze manier samen zorg dragen
voor kwalitatief goede huisvesting. Een ander deel van de arbeidsmigranten woont buiten de gemeentegrenzen van Meierijstad.
Uit het door de projectgroep arbeidsmigranten gehouden onderzoek blijkt dat het aantal arbeidsmigranten dat in Meierijstad
werkt aanzienlijk groter is dan het aantal arbeidsmigranten dat in Meierijstad woont.
Niet alleen gemeente Meierijstad is bezig met de huisvesting van arbeidsmigranten. De provincie en een groeiend aantal andere
gemeenten zien dit ook als een belangrijk thema. De provincie wil regionale samenwerking op dit thema stimuleren en
faciliteren. De gemeente Meierijstad heeft de ambitie uitgesproken dat het de economische groei wil stimuleren en daar waar
mogelijk faciliteren. Arbeidsmigranten zijn hier een belangrijke factor in. De gemeente wil middels deze beleidsnotitie de
ambitie uitspreken, het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente woont en het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente
werkt meer in balans met elkaar te brengen. Dat betekent dat er meer mogelijkheden moeten komen voor het huisvesten van
arbeidsmigranten. Op deze manier wil zij haar verantwoordelijkheid nemen en de arbeidsmigranten verwelkomen. De
arbeidsmigranten zijn namelijk van essentieel belang voor de economische groei binnen de gemeente. Meierijstad kenmerkt
zich als een gemeente met veel industrie en land- en tuinbouw. Economische ontwikkeling is een van de pijlers in het
collegeprogamma van Meierijstad.
De verantwoordelijkheid van de huisvesting van (met name shortstay) arbeidsmigranten ligt in eerste instantie bij de werkgever.
Diverse werkgevers hebben bij de gemeente aangegeven dat zij meer mogelijkheden willen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. De gemeente is verantwoordelijk voor het stellen van de beleidskaders. Gemeente Meierijstad neemt deze
verantwoordelijkheid door middel van het vernieuwde beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Daarnaast is het van belang dat ook andere aspecten dan alleen huisvesting naar voren komen. De beleidsnotitie beschrijft de
hoofdlijnen van het beleid op verschillende aspecten, namelijk huisvesting, handhaving, de relatie met de omgeving en
participatie.

1.2 Doel
Het doel van deze beleidsnota is het opstellen van beleidskaders voor structurele huisvesting van (tijdelijke) arbeidsmigranten.
Waarbij enerzijds voldoende ruimte aan de markt geboden wordt om de opgave van Meierijstad zoveel mogelijk te kunnen
realiseren en anderzijds kwalitatief goede en verantwoorde huisvesting zowel voor de arbeidsmigranten als de omgeving
mogelijk wordt gemaakt.
1.3 Visie
Meierijstad heeft de wil actief de huisvesting van arbeidsmigranten te faciliteren. Door de huisvesting te faciliteren voorkomt de
gemeente in ieder geval een deel van de strijdige huisvestingssituaties. Daarnaast stimuleert zij de economische groei als zij
meerdere huisvestingsmogelijkheden faciliteert.
1.4 Proces
De projectgroep heeft als opdracht gekregen om een advies te formuleren voor het College van burgemeester en Wethouders
en voor de gemeenteraad. Uitgangspunt van de projectgroep was om het vraagstuk te bekijken vanuit verschillende
perspectieven: dat van de arbeidsmigranten zelf, de uitzendorganisaties, de werkgevers (POM en ZLTO) en de
woningcorporatie, vanuit oogpunt van veiligheid, door bijvoorbeeld de politie aan te laten sluiten en ook vanuit leefbaarheid: de
wijk- en dorpsraden zijn ook gevraagd hierin mee te denken. Alle invalshoeken waren onderwerp van gesprek en vormden de
basis voor het op te stellen advies aan het college om te komen tot een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
In totaal kwam de projectgroep acht keer bij elkaar. Binnen de projectgroep is het beleid ook bekeken vanuit de expertise van
integrale veiligheid, gebiedsontwikkeling, (burger)participatie en communicatie.
Om te komen tot het advies heeft de projectgroep gewerkt langs de volgende lijn:
De huidige situatie in beeld brengen.

De projectgroep stond uitgebreid stil bij de (on)mogelijkheid om de huidige situatie in beeld te krijgen. Hierbij is gebruik gemaakt
van landelijke onderzoeken en gegevens die beschikbaar waren binnen Meierijstad. De situatie waarvan de projectgroep is
uitgegaan is een zo goed en compleet mogelijke benadering. Wat een compleet beeld verkrijgen lastig maakt is dat een deel
van de arbeidsmigranten zichzelf niet in- en/ of uitschrijft. Daarnaast wisselt het aantal arbeidsmigranten door seizoenswerk. Op
basis van de gegevens is een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt van de woonbehoefte. Dit is vervolgens vertaald naar
een ambitie voor de gemeente Meierijstad.
In gesprek met elkaar

De projectgroep organiseerde een avond, waarbij (agrarische) bedrijven, uitzendbureaus, het POM, ZLTO, wijk- en dorpsraden,
arbeidsmigranten, politie en verschillende medewerkers van de gemeente met elkaar in gesprek gingen. De opkomst was groot
en er volgden levendige gesprekken waarbij de verschillende perspectieven met elkaar werden gedeeld en besproken. De
gesprekken werden gevoerd langs de lijn van de verschillende varianten voor huisvesting, die als inleiding op de avond werden
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1. Inleiding

Discussie in de projectgroep

Binnen de projectgroep is er gezocht naar helderheid over de termen shortstay arbeidsmigranten en mid- en longstay
arbeidsmigranten. Uitkomst van deze discussie is dat de projectgroep adviseert om de definities te hanteren die gekoppeld zijn
aan de verschillende fases van de ABU en NBBU cao’s. Gekoppeld aan deze discussie is ook gesproken over de best
passende vorm van huisvesting hierbij. Daarnaast kwamen onderwerpen als integratie en BRP inschrijven aanbod.
Verdieping met wijk- en dorpsraden

Met de wijk- en dorpsraden is in een tweede gesprek dieper ingezoomd op het vraagstuk, zodat hun inbreng goed kon worden
vertaald naar het op te stellen beleid. Zo zijn de verschillende varianten van huisvesting nader besproken – en de ervaren en
verwachte impact op de leefbaarheid, en de rol van de wijk- en dorpsraden. De wijk- en dorpsraden kunnen een brugfunctie
vervullen voor de nieuwe bewoners in hun dorp. Het verslag van dit gesprek is nadien voor aanvullingen teruggelegd bij de
deelnemers. Het is bijgevoegd als bijlage 2.
Verdieping met arbeidsmigranten

De projectgroep ging in verschillende gesprekken met arbeidsmigranten nader in op aspecten zoals wensen rondom
huisvesting, argumenten om te kiezen voor mid- of longstay en integratie. In bijlage 3 zijn deze gespreksverslagen terug te
vinden.
Samenspel

Dit beleidskader is tot stand gekomen door samenwerking. Deze samenwerking is ook nodig bij de verdere uitvoering van dit
beleid. Hoe dit beleid in de praktijk gaat uitwerken, wordt door De samenwerkingspartners die ook betrokken zijn bij de
totstandkoming van dit beleidskader zullen de vinger aan de pols houden, en de uitwerking van het beleid in de praktijk blijven
monitoren. Waar nodig wordt dan vervolgens bijgestuurd. In een convenant leggen we vast hoe we in de toekomst willen
samenwerken als betrokken partijen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Door ondertekening van dit convenant
spreken de verschillende partners hun intentie uit gezamenlijk invulling te geven aan het beleid. Dit ondertekende convenant is
terug te vinden in bijlage 4.
.
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gepresenteerd door een onafhankelijk externe. De uitkomsten van deze variantenavond zijn gedeeld met alle deelnemers en
benut voor het opstellen van dit advies. Deze zijn integraal te lezen in bijlage 1.

2.1 Gehanteerde definities:
Een arbeidsmigrant is:
“Een werknemer uit het buitenland, die tijdelijk in Nederland verblijft om te werken en hiermee inkomen genereert.
Arbeidsmigranten hebben recht op huisvesting, dit wordt meestal door de werkgever gefaciliteerd. Expats zijn niet meegenomen in
deze definitie.‘’
Expats zijn niet meegenomen in de definitie ( conform de definitie van de provincie Noord-Brabant). Expats zijn vooral hoger
opgeleide werknemers, met een hoger loon, die zelf of via hun werkgever hun huisvesting regelen.
De definities over arbeidsmigranten komen voort uit de fasesystemen van de ABU en NBBU cao’s.
Shortstay arbeidsmigranten:

De grens van de shortstay arbeidsmigrant ligt op 78 gewerkte weken in Nederland. Deze groep heeft initiëel (meestal) niet de
intentie om zich in Nederland/ Meierijstad te vestigen.
Midstay arbeidsmigranten:

Midstay is de overgangsfase van arbeidsmigranten die voor een periode van minimaal 78 weken tot 4 jaar in Nederland verblijven
en zich oriënteren of zij zich voorgoed willen vestigen in Nederland of willen terugkeren naar het land van herkomst.
Longstay arbeidsmigranten:

Arbeidsmigranten die na de oriënterende periode van de midstay hebben besloten om zich in Nederland te vestigen.
Grootschalige huisvesting:

Als er meer dan 51 arbeidsmigranten op één locatie verblijven is er sprake van grootschalige huisvesting.
Middelgrote huisvesting:

Als er tussen 21 tot en met 50 arbeidsmigranten op één locatie verblijven is er sprake van een middelgrote huisvestingslocatie.
Kleinschalige huisvesting:
Als er 20 arbeidsmigranten of minder op één locatie verblijven is er sprake van kleinschalige huisvesting.
Huisvester:

De eigenaar van het pand dat beschikbaar gesteld wordt aan de uitzendorganisatie.
Woningcorporatie:

De woningcorporaties die de sociale huisvestingstaak in het werkgebied van de gemeente Meierijstad uitvoert
Werkgever:

De ondernemer die arbeidsmigranten op basis van een arbeidsovereenkomst in eigen dienst heeft
Huisvestende werkgever:

Degene die zowel de arbeidsmigrant contractueel in dienst heeft als de huisvesting voor de arbeidsmigrant regelt. De
arbeidsmigrant is dus dubbel afhankelijk van deze partij.

2.2 Wettelijke Kaders en uitgangspunten:
2.2.1. Europese wetgeving: vrijheid van verkeer.

Een van de vier vrijheden van de Europese Unie is de ‘vrijheid van vrij verkeer’. Bij deze vrijheid zijn de binnengrenzen van de
Europese Unie weggevallen. Een gevolg van deze ontwikkeling is dat er veel arbeiders uit Midden- en Oost-Europese landen
(MOE-landers) kwamen/ komen voor werk naar onze regio. Deze extra toestroom van arbeidskrachten vereist functionerende
regelgeving met betrekking tot het verblijf van deze arbeidsmigranten.
2.2.2. Lokaal beleid: beleidsregel kruimelgevallen meierijstad, vastgesteld in november 2018 en in werking getreden per 1-12-2018

In de kruimelgevallenregeling wordt bepaald dat een leegstaand gebouw een andere bestemming mag hebben dan in het
bestemmingsplan staat opgenomen. De kruimelgevallenregeling kan ook voor omvangrijke projecten gebruikt worden. In de
kruimelgevallenregeling staat dat arbeidsmigranten met maximaal 3 á 4 geen huishoudenvormende personen in één huis mogen
wonen, mits voldaan wordt aan de SNF danwel AKF norm. De afstand tussen de huizen waar arbeidsmigranten in gehuisvest
worden moet minimaal 75 meter zijn, en de arbeidsmigranten mogen maar aan een kant van de straat gehuisvest worden. Voor de
huisvesting in het buitengebied en buiten de bebouwde kom zijn geen beleidsregels geformuleerd, dit betekent dat bij de
huisvesting buiten de bebouwde kom maatwerk plaatsvindt.
2.2.3.Ambitie

Uit het vooronderzoek blijkt dat er een groot verschil is tussen het aantal werkende arbeidsmigranten in Meierijstad en het aantal
wonende arbeidsmigranten in Meierijstad. Het aantal wonende arbeidsmigranten wordt namelijk geschat op 4500-5500
arbeidsmigranten. De bron die hiervoor gebruikt is, zijn de BRP cijfers. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 37% van de
arbeidsmigranten zich inschrijft, dit komt grotendeels overeen met de controle van de handhavers waarin 40% van de
arbeidsmigranten ingeschreven was. Het aantal werkende arbeidsmigranten wordt geschat op 8000-10.000 in een jaar. De
projectgroep gaat ervan uit dat niet alle arbeidsmigranten tegelijkertijd in de gemeente Meierijstad werken, in verband met
seizoensarbeid en op basis van inschattingen van bij de projectgroep bekende cijfers ( waaronder die van de belastingdienst).. De
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2.Beleidskaders

Advies 1: De projectgroep adviseert om met deze visie in te stemmen en als doelstelling 2000 - 2500 extra bedden voor
arbeidsmigranten te realiseren in de komende 5 jaar.
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projectgroep wel uit van een groei in het aantal arbeidsmigranten voor de nabije toekomst. De gemeente Meierijstad heeft de
ambitie om 2000-2500 extra ( t.o.v. de nu reeds vergunde)bedden te creëren samen met werkgevers en huisvesters voor
arbeidsmigranten met name voor de short stay en wil dit samen met werkgevers en huisvesters van arbeidsmigranten realiseren.

2.4. Algemene uitgangspunten
Het terugdringen van strijdige huisvesting is alleen mogelijk wanneer er voldoende alternatieven geboden worden. Wij zetten ons
actief in om, samen met marktpartijen, alternatieve huisvesting te ontwikkelen. Deze huisvestingsmogelijkheden kunnen grofweg op
drie soorten locaties gerealiseerd worden:
Arbeidsmigranten in de kernen van Meierijstad.
De gemeente Meierijstad acht de identiteit van de verschillende kernen belangrijk. Het is belangrijk dat er geen overbelasting
op de kernen ontstaat doordat daar te veel arbeidsmigranten gehuisvest worden. Om de belasting op de kernen zo min
mogelijk te houden is het uitgangspunt dat Meierijstad stelt: shortstay arbeidsmigranten zo min mogelijk in de dorpen en/-of
wijken van Meierijstad. Met het oog voor de mid- en/of longstay arbeidsmigrant wordt huisvesting in reguliere woningen in
het beleid opgenomen. Deze arbeidsmigranten hebben meer behoefte aan integratie ( blijkt uit gesprekken met
arbeidsmigranten.
(Grootschalige) huisvesting in het buitengebied.
Wonen is geen functie die primair in het buitengebied thuis hoort. Het beleid in het buitengebied is dan ook al jaren om
verstening in het buitengebied tegen te gaan. De gemeente Meierijstad ziet echter in dat ook de arbeidsmigranten in de
agrarische sector goed gehuisvest moeten worden. Naar schatting heeft Meierijstad duizenden arbeidsmigranten in deze
sector, onderverdeeld onder grote en kleine agrarische bedrijven. Deze bedrijven willen we niet belemmeren in de
groeimogelijkheden, hierdoor is het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten in het buitengebied versoepeld. Daarnaast zien
wij een kans in het gebruik van vrijkomend agrarische bebouwing. (VAB) In deze VAB’s zouden evt. in beperkte mate ook
niet agrarische medewerkers of medewerkers van andere agrarische bedrijven gehuisvest kunnen worden, waarbij de aard
en omvang mede afhankelijk is van de draagkracht in de omgeving. Het zou tevens een oplossing zijn voor ( in verband met
seizoensarbeid) tijdelijk leegstaande gebouwen.
Grootschalige huisvesting aan de rand van het bedrijventerrein.
De gemeente Meierijstad heeft een grote opgave als het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten. Te veel shortstay
arbeidsmigranten in reguliere woningen huisvesten is ongewenst doordat shortstay arbeidsmigranten over het algemeen niet
of weinig behoefte hebben om te integreren en er een grotere kans is op het veroorzaken van overlast wanneer dit in de
bebouwde kom plaatsvindt. Naast dit lost shortstay arbeidsmigranten in reguliere woningen de opgave niet op. Daarbij zou
het huisvesten van shortstay arbeidsmigranten in reguliere woningen een te groot beslag op de woningvoorraad leggen en
derhalve concurrentie met andere woningzoekenden veroorzaken; Ook zou dit de evenwichtige samenstelling van de
bevolking in een wijk of dorp kunnen schaden en is beheer en controle lastig realiseerbaar. Gemeente Meierijstad maakt
daarom huisvesting door middel van grootschalige gebouwen mogelijk aan de rand van het bedrijventerrein. De omvang en
de aard van de huisvesting is afhankelijk van de draagkracht van de omgeving.
Midstay
Er is apart onderzoek gedaan naar midstay en longstay. Het resultaat van dit onderzoek is terug te vinden in de bijlage 7 over
midstay.
De belangrijkste conclusies zijn:
o Door ruim beleid te ontwikkelen voor short stay zal er ook sprake zijn van toename in de mid en longstay
o Midstay dient klein tot midschalig van opzet te zijn
o Bij voorkeur niet aan de rand van bedrijventerreinen en in het buitengebied
o Er dient aandacht te zijn voor integratie, waarbij verschillende actoren een rol kunnen vervullen ( werkgevers, wijk- en
dorpsraden, maatschappelijke organisaties en gemeente.) De gemeente zou hierin een coördinerende rol kunnen
vervullen
o Bij midstay zijn mogelijk combinaties te realiseren met andere urgent woningzoekenden, die bekend zijn bij
woningcorporaties.
De hierboven genoemde huisvestingsvormen zijn op de eerste plaats bedoeld voor tijdelijke bewoning. Dit biedt de arbeidsmigrant
de mogelijkheid om zich in te schrijven als woningzoekende ( indien men voldoet aan de criteria voor sociale huurwoningen) en na
enige tijd door te stromen naar een reguliere woning.
Daarnaast stelt de gemeente algemene eisen aan de huisvesting van (tijdelijke) arbeidsmigranten, ongeacht de locatie. Hierbij
worden de volgende eisen vastgesteld:
Omgevingsdialoog.
Bij nieuwe plannen is in gesprek gaan met elkaar belangrijk. Een goede communicatie begint al in het begin van het proces, bij de
omgevingsdialoog. Aan de omgevingsdialoog nemen alle belanghebbenden deel om individueel of gezamenlijk in gesprek te gaan.
Deze dialoog biedt ruimte om de verschillende belangen, zorgen en/ of bezwaren met elkaar te delen. Zo kan de initiatiefnemer tot
een plan komen waarbij rekening is gehouden met de omgeving. De gemeente Meierijstad ziet deze dialoog als goede start van de
planvorming en legt deze verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. Als het plan afwijkt van de liggende beleidskaders, dan stelt
Meierijstad de omgevingsdialoog verplicht. Dit is ook het geval wanneer het plan binnen de beleidskaders valt, maar mogelijk
impact kan hebben op de omgeving. In dit geval wordt verzocht om de desbetreffende wijk- of dorpsraad te betrekken. De actuele
eisen en de eisen van de verslaglegging die aan de omgevingsdialoog gesteld zijn, zijn terug te vinden op de website
www.meierijstad.nl.
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2.3. Huisvestingsvormen
Voor de huisvesting van arbeidsmigranten gelden zowel algemene als planologische uitgangspunten In onderstaande tabel op
pagina 7 zijn deze uitgangspunten ingevuld. Onze visie is dat iedere inwoner van onze gemeente gedegen en verantwoord
gehuisvest moet kunnen worden. Dat geldt dus ook voor (tijdelijke) arbeidsmigranten. Daarnaast hebben wij de ambitie dat
inwoners meedoen en meebepalen op het gebied van volkshuisvesting.

Criteria voor de dialoog.
-

U legt uit wat uw plannen zijn;
U biedt omwonenden de gelegenheid om hier op te reageren;
U gaat in op de reacties;
U geeft aan of u wel of niet iets met de opmerkingen doet of kan doen;
U geeft aan waarom u dit wel of niet doet of kan doen;
U biedt die omwonenden de gelegenheid aan te geven of zij hier wel of niet tevreden mee zijn.

Contact met de omgeving
Ook als de arbeidsmigranten uiteindelijk gehuisvest zijn, moet de omgeving een aanspreekpunt hebben voor haar vragen en/ of
klachten. Een contactpersoon per huisvestingslocatie wordt daarom verplicht gesteld voor de huisvester of werkgever, dit geldt ook
bij reguliere woningen. Deze contactpersoon moet kenbaar zijn bij de directe omgeving, de dorps- en/of wijkraden en binnen de
gemeente Meierijstad. Deze contactpersoon dient namelijk als aanspreekpunt voor al deze belanghebbenden.

Advies 2: Huisvesters/ werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat er een contactpersoon aangewezen wordt
voor iedere huisvestingslocatie ( kunnen er meerdere zijn) als aanspreekpunt voor de omgeving en de
arbeidsmigrant.
Beheer van de panden
Er moet een contactpersoon zijn vanuit de gemeente, de werkgever of de huisvester voor zowel arbeidsmigranten als voor de
omgeving. Als de arbeidsmigranten of de omgeving vragen en/ of klachten hebben over het verblijf dan moet deze contactpersoon
de vragen kunnen beantwoorden en/ of helpen. De panden behoren goed beheerd en onderhouden te worden. Voor de
buitenwereld moet het echter geen verschil zijn of er arbeidsmigranten in een huis wonen of een regulier gezin. Deze
onderhoudende taak ligt bij de huisvester. De minimale norm van de huisvesting is de ACTUELE SNF norm, op de agrarische
sector na, zij hebben als minimale norm Agrarisch Keurmerk Flexwonen. De huisvesting moet naast deze normen ook aansluiten
op de behoefte van de arbeidsmigranten. Uit onderzoek blijkt dat dit meer privacy is en wellicht voor grote complexen een
recreatieruimte.

Advies 3: Huisvesters dragen zorg voor goed beheer (conform actuele SNF norm)van de woning en onderhoud
van de directe omgeving.
Veiligheid
De veiligheid van de arbeidsmigranten vindt de gemeente erg belangrijk. De gemeente handhaaft dan ook op (brand) veiligheid. De
gemeente Meierijstad wil de veiligheid vergroten door de BRP inschrijvingen te bevorderen (hoofdstuk 3). Als de gemeente
inzichtelijk heeft waar de arbeidsmigranten wonen dan kan de gemeente eerder handhaven op onveilige en strijdige situaties. Dit
wordt nader uitgelegd in hoofdstuk 5
Verkeerskundige aspecten
Bij het vestigen van een grote groep mensen op één locatie moet rekening gehouden worden met de verkeersbewegingen en
benodigde parkeerplaatsen. Het omliggende wegennet moet de extra capaciteit hebben om deze nieuwe stroom
verkeersbewegingen te verwerken. Uitgangspunt voor het aantal parkeerplaatsen zijn de parkeernormen zoals opgenomen in de
gemeentelijke nota parkeernomen.
Milieukundige aspecten
Een locatie moet bij vergunningverlening onder andere getoetst worden aan de componenten externe veiligheid (omgeving), geluid,
lucht, bodem en bedrijven en milieuzonering. In de wetgeving zijn de actuele uitgangspunten en normen opgenomen voor deze
toetsing. Indien er sprake is van logies hoeft niet aan al deze componenten getoetst te worden volgens de wetgeving.
Woningbouwprogrammering
De gemeente bouwt voor de woningbehoefte en maakt daartoe afspraken met de regio en de provincie. De provincie levert daartoe
bevolkings- en woningbehoefteprognoses. In die prognoses is rekening gehouden met immigratie van zowel arbeidsmigranten die
langere tijd verblijven als expats en is gebaseerd op statistische gegevens van eerdere jaren. Huisvesting van arbeidsmigranten in
reguliere woningen en in zelfstandige wooneenheden (eigen voordeur, huisnummer en alle voorzieningen voor zelfstandige
bewoning) tellen mee in de woningbouwprogrammering en vallen daarom binnen de op basis van de provinciale verordening
Ruimte te maken regionale woningbouwafspraken.
Arbeidsmigranten die zich voor langere tijd vestigen en een beroep doen op reguliere woningen (sociale huur, particuliere
huurwoningen of koopwoningen) zijn in de prognoses meegenomen. Nu de economie harder aantrekt en het aantal arbeidsplaatsen
zich sterker ontwikkelt dan verwacht, gaat de gemeente Meierijstad in overleg met de provincie Noord-Brabant en de
regiogemeenten om deze prognoses bij te stellen.
Urgent woningzoekenden
Grootschalige huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten (midstay) is bij uitstek een plek waar ook plaats is voor woningzoekenden
die op korte termijn voor een beperkte periode een betaalbare huisvesting zoeken (de spoedzoekers). In deze gevallen verkeert
een woningzoekende in een situatie waarin zij tijdelijk woonruimte zoeken, bijvoorbeeld na een scheiding of een starter die niet
meer bij zijn ouders kan/wil wonen maar nog niet zelf in wonen kan voorzien (te lange wachtlijst sociale huur of te beperkt inkomen
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Richtlijnen omgevingsdialoog:
Stap 1: omgeving bepalen. De omgeving omvat in elk geval de aangrenzende percelen. Verder iedereen van wie de
situatie mogelijk beïnvloed wordt door de plannen.
Stap 2: omgeving informeren. U informeert zelf de omgeving over uw voornemen. U nodigt de geselecteerde uit de vorige
stap uit voor een gesprek.
Stap 3: dialoog voeren. Hieronder vindt u de eisen die gesteld worden aan de dialoog die u voert.

Uitstraling
De gemeente Meierijstad wil een hoogwaardige uitstraling, dat voldoet aan het beeldkwaliteitsplan. De panden moeten van de
buitenkant aan deze eis voldoen. Waar mogelijk moet het gebouw een kwaliteitsverbetering krijgen. De eisen van de (kwaliteit) van
het gebouw van de binnenkant valt onder de ACTUELE SNF norm of het Agrarisch Keurmerk Flexwonen, deze kun je lezen onder
het kopje ‘beheer’.
Duurzaamheid
Voor de gemeente Meierijstad is duurzaamheid erg belangrijk. Bij de realisatie van nieuwe projecten moet er rekening gehouden
worden met de duurzaamheid. De gemeente Meierijstad prefereert hierdoor hergebruik van bestaand vastgoed of verplaatsbare
tijdelijke woningen. Beter hergebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw in combinatie met sloop draagt bij aan duurzaamheid.
Voor zover mogelijk gaat de voorkeur uit naar energie neutrale huisvesting.
Voor nieuwbouw woningen voor arbeidsmigranten wordt verwezen naar de woonvisie van gemeente Meierijstad.
Samenwerking
Kleinere werkgevers kunnen wellicht geen grootschalige huisvesting realiseren. Het is wenselijk dat de initiatiefnemer hier rekening
mee houdt en een deel beschikbaar stelt aan deze kleinere partijen.
2.5. Beleid planologisch gezien:
Hieronder wordt het beleidskader weergegeven dat van toepassing is bij het beoordelen van short stay verzoeken

Kernen

Reguliere woningen

Gebouwen met een
tijdelijk karakter1

Hergebruik bestaand
vastgoed

Nieuwbouw

Met toepassing van
kruimelgevallenregling

Ja, mits:

Ja, mits:

Ja, mits

Ja, mits:
1. een huishouden met
maximaal 3
arbeidsmigranten OF
maximaal 4
arbeidsmigranten die
geen huishouden
vormen in een
reguliere
gezinswoning;
2. Als er sprake is van
grotere woningen kan
er afgeweken worden
van de onder 1
genoemde aantallen,
mits voldaan wordt
aan in de ACTUELE
SNF norm
opgenomen
uitgangspunten,
parkeernormen en
belasting van de
omgeving
3. De afstand tussen
verschillende locaties
moet minimaal 75
meter zijn;
4. Voldaan wordt aan
criterium ruimtelijke
kwaliteit1)
5. Voldaan wordt aan
criterium goed woonen leefklimaat2)
6. Passend binnen
samenstelling, schaal
en maat omgeving.
1

1. Voldaan wordt
aan criterium
ruimtelijke
kwaliteit1)
2. Voldaan wordt
aan criterium
goed woon- en
leefklimaat2)
3. De ACTUELE
SNF norm als
minimale norm
gehanteerd
wordt;

Afhankelijk van de vergunning.
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1. Huidige functie
geheel beëindigd
is;
2. Voldaan wordt
aan criterium
ruimtelijke
kwaliteit1)
3. Voldaan wordt
aan criterium
goed woon- en
leefklimaat2)
4. De ACTUELE
SNF norm als
minimale norm
gehanteerd wordt;
5.

1. Voldaan wordt aan
criterium ruimtelijke
kwaliteit1)
2. Voldaan wordt aan
criterium goed woon- en
leefklimaat2)
3. Geen verstoring
woningbouwprogramma;
4. De ACTUELE SNF norm
als minimale norm
gehanteerd wordt;
5.

9

voor koopwoning). Maar ook alleenstaande statushouders die in afwachting zijn van een gezinshereniging.. Bij de realisatie van
grootschalige huisvesting vraagt de gemeente om ook een in overleg te bepalen aantal kamers/huizen voor deze doelgroep open te
laten. Daarbij is de gemeente ervan overtuigd dat de initiatiefnemer meer draagvlak bij de omgeving creëert als zij haar best doet
om ook deze doelgroep te huisvesten.
Het is van belang dat de gemeente hierover in gesprek gaat met woningcorporaties in het kader van prestatieafspraken.

Buitengebied
(medewerkers
worden bij het
bedrijf waar
zij werken
gehuisvest,
daarnaast
kunnen onder
voorwaarden
aanvullend
andere
arbeidsmigran
ten
gehuisvest
worden)

n.v.t.
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7. De ACTUELE SNF
norm als minimale
norm gehanteerd
wordt;
8. Legale situaties op
basis van beleid
vorige gemeenten
kunnen worden
gecontinueerd, tot de
functie wordt
opgeheven.

Ja, mits:
1. Voldaan wordt
aan criterium
ruimtelijke
kwaliteit1)
2. Voldaan wordt
aan criterium
goed woon- en
leefklimaat2)
3. het uiterlijk past
bij het karakter
van het
buitengebied
van Meierijstad;
4. het minimaal
aan het
Agrarisch
Keurmerk
Flexwonen
voldoet;
5. Nut en
noodzaak wordt
aangetoond
door de
agrarische
advies
commissie.

Andere
huisvestingsmo
gelijkheden
waar geen
bebouwing
wordt
toegevoegd
hebben de
voorkeur.
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Ja, mits
1. Voldaan wordt
aan criterium
ruimtelijke
kwaliteit1)
2. Voldaan wordt
aan criterium
goed woon- en
leefklimaat2)
3. Waar nodig de
VAB een
kwaliteitsverbeteri
ng krijgt;
4. Het minimaal aan
het Agrarisch
Keurmerk
Flexwonen
voldoet;
5. Nut en noodzaak
wordt aangetoond
door de
agrarische advies
commissie.
6.

Ja, mits:
1. Er sprake is van
vervangende
nieuwbouw;
2. Er een
kwaliteitsverbetering
plaatsvindt;
3. Het uiterlijk past bij
het karakter van het
buitengebied van
Meierijstad;
4. De huisvesting
voldoet aan het
Agrarisch Keurmerk
Flexwonen;
5. Voldaan wordt aan
criterium ruimtelijke
kwaliteit1)
6. Voldaan wordt aan
criterium goed woonen leefklimaat2)
7. Nut en noodzaak
wordt aangetoond
door de agrarische
advies commissie.

Er mag sprake zijn van
nieuwbouw, mits:
8. Nut en noodzaak
wordt aangetoond
door de agrarische
advies commissie.
9. Het past bij het
karakter van het
buitengebied van
Meierijstad;
10. De huisvesting
voldoet aan het
Agrarisch Keurmerk
Flexwonen;
11. Voldaan wordt aan
criterium ruimtelijke
kwaliteit1)

Buitengebied Ja, mits:
(niet werkend
bij het bedrijf)

n.v.t.

1. een huishouden met
maximaal 3
arbeidsmigranten OF
maximaal 4
arbeidsmigranten
geen
huishoudenvormende
in een reguliere
gezinswoning;
2. Als er sprake is van
grotere woningen kan
er afgeweken worden
van de onder 1
genoemde aantallen,
mits voldaan wordt
aan in de ACTUELE
SNF norm
opgenomen
uitgangspunten
parkeernormen en
belasting van de
omgeving
3. De afstand tussen
verschillende locaties
moet minimaal 75
meter zijn;
4. Voldaan wordt aan
criterium ruimtelijke
kwaliteit1)
5. Voldaan wordt aan
criterium goed woonen leefklimaat2)
6. De ACTUELE SNF
norm als minimale
norm gehanteerd
wordt;
7.

Recreatieterre n.v.t.
inen:

Ja, mits:

n.v.t.

1. Voldaan wordt
aan criterium
ruimtelijke
kwaliteit1)
2. Voldaan wordt
aan criterium
goed woon- en
leefklimaat2)
3. Het gaat om een
leegstaande
bedrijf
4. Er een
kwaliteitsverbeteri
ng plaatsvindt,
waar nodig;
5. De ACTUELE
SNF norm als
minimale norm
gehanteerd wordt.

n.v.t.

Nee, tenzij:
1. Het park geen
recreatieve toekomst
heeft;
2. het park met een
‘totaal plan’ komt;
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12. Voldaan wordt aan
criterium goed woonen leefklimaat2)

Ja, mits:
1. Voldaan wordt
aan criterium
ruimtelijke
kwaliteit1)
2. Voldaan wordt
aan criterium
goed woon- en
leefklimaat2)
3. Het past bij het
industriële
karakter van het
bedrijventerrein;
4. Het gaat over
tijdelijke
huisvesting;
5. Er sprake is van
een goed woon
en leefklimaat;
6. Het verblijf op
basis van logies.
7. De ACTUELE
SNF norm als
minimale norm
gehanteerd wordt;
8.

Op
bedrijventerrei
nen
Ja, mits:
7. een huishouden met
maximaal 3
arbeidsmigranten OF
maximaal 4
arbeidsmigranten
geen
huishoudenvormende
in een reguliere
gezinswoning;
8. Als er sprake is van
grotere woningen kan
er afgeweken worden
van de onder 1
genoemde aantallen,
mits voldaan wordt
aan in de ACTUELE
SNF norm
opgenomen
uitgangspunten
parkeernormen en
belasting van de
omgeving
9. De afstand tussen
verschillende locaties
moet minimaal 75
meter zijn;

n.v.t.
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Ja, mits
9. Er sprake is van
tijdelijke
huisvesting
10. Het gaat om
bedrijfsmatige
huisvesting
11. In legale
bedrijfspanden
met
bedrijfsbestemmin
g .b.v. vigerende
bestemminggspla
n
12. Ten minste 10
volwaardige
slaapplaatsen
13. Voldaan wordt
aan actuele
SNFnorm
14. Voldoende
parkeergelegenhe
id conform
paraplunota
parkeren

Ja, mits:
1. Voldaan wordt aan
criterium ruimtelijke
kwaliteit1)
2. Voldaan wordt aan
criterium goed woon- en
leefklimaat2)
3. Het past bij het industriële
karakter van het
bedrijventerrein;
4. Bedrijven niet belemmerd
worden in hun
bedrijfsuitvoering
5. Het gaat over tijdelijke
huisvesting;
6. Er sprake is van een goed
woon en leefklimaat;
7. Het verblijf op basis van
logies.
8. De ACTUELE SNF norm
als minimale norm
gehanteerd wordt;
9.
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Nabij
Ja, mits:
Ja, mits:
bedrijventerrei
1. een huishouden met
1. Voldaan wordt
nen
maximaal 3
aan criterium
arbeidsmigranten OF
ruimtelijke
maximaal 4
kwaliteit1)
arbeidsmigranten
2. Voldaan wordt
geen
aan criterium
huishoudenvormende
goed woon- en
in een reguliere
leefklimaat2)
gezinswoning;
3. Het past bij het
2. Als er sprake is van
industriële
grotere woningen kan
karakter van het
er afgeweken worden
bedrijventerrein;
van de onder 1
4. Er sprake is van
genoemde aantallen,
een goed woon
mits voldaan wordt
en leefklimaat;
aan in de ACTUELE
5. Het verblijf op
SNF norm
basis van logies
opgenomen
is.
uitgangspunten
6. De ACTUELE
parkeernormen en
SNF norm als
belasting van de
minimale norm
omgeving
gehanteerd
3. De afstand tussen
wordt;
verschillende locaties
moet minimaal 75
meter zijn;
4. Voldaan wordt aan
criterium ruimtelijke
kwaliteit1)
5. Voldaan wordt aan
criterium goed woonen leefklimaat2)
6. De ACTUELE SNF
norm als minimale
norm gehanteerd
wordt;

15. Nachtregister
wordt
bijgehouden
Niet toegestaan,
wanneer
16. De locatie
dezelfde is als
waar de
arbeidsmigrant
werkt
17. Bij bedrijfsfuncties
die o.b.v.
overgabgsrecht
zijn toegestaan

1) Ruimtelijke kwaliteit:
De mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van
verschillende belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
2) Goed woon – en leefklimaat
Indien er wordt voldaan aan de minimale afstanden conform de VNG-handreiking of, wanneer daar niet aan
kan worden voldaan met onderzoek wordt aangetoond, dat er op de milieugevoelige functie voor wat betreft
de aspecten geur, geluid, stof en gevaar er geen hinder optreedt op de dichtstbijzijnde gevel van het
milieugevoelige object.

Advies 4:
-

-

-

De projectgroep adviseert om in te stemmen met grootschalige voorzieningen aan de rand van het bedrijventerrein. Dit
om de ambitie voor huisvesting van de shortstay arbeidsmigranten te realiseren en een te grote druk op de kernen te
voorkomen.
Daarnaast adviseert de projectgroep om ook in het buitengebied grootschalige voorzieningen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten voor de agrariër mogelijk te maken. Dit om de agrariër te stimuleren/ niet te belemmeren in de groei
van zijn of haar bedrijf.
De projectgroep adviseert bovenstaande planologische beleidskaders te hanteren bij de beoordeling van vergunning
aanvragen.
Short stay in de kernen blijft wel mogelijk, maar beperkt , conform bovenstaande regels.

2.6 Locaties in beeld
De kaders van het beleid zijn in beeld. Om lange procedures te voorkomen en progressie te kunnen maken in de realisatie van de
doelstellingen is het van belang dat potentiële locaties, gebouwen in beeld gebracht worden. Voorgesteld wordt om zowel voor
shortstay als voor midstay arbeidsmigranten mogelijke locaties in beeld te brengen. Het initiatief hiertoe kan bij de Gemeente
liggen. De gemeente kan partijen die een locatie/ gebouw weten / er eigenaar van zijn / kunnen aanwijzen, uitnodigen deze voor te
leggen aan de gemeente. Op basis hiervan kan de Gemeente de locatie dan wel het pand vooraf globaal toetsen aan de
voorwaarden. Hierdoor krijg je een overzicht van potentiële lokaties/ gebouwen, waar initiatiefnemers gebruik van kunnen maken op
het moment dat zij plannen hebben zowel voor de short stay als midstay.
Van belang hierbij is dat er vanuit de gemeente nauw wordt samengewerkt met de woningbouwcorporaties vanwege de parallel met
het vraagstuk sociale huisvesting. Te denken valt hierbij aan het realiseren van tijdelijke woonvormen waar zowel arbeidsmigranten
als andere (urgent) woningzoekenden gebruik van kunnen maken

Advies 5: Geadviseerd wordt om als gemeente het initiatief te nemen om potentiële locaties/ gebouwen, transformatie objecten in
beeld te brengen. De gemeente gaat openbaar bekend maken dat ze grootschalige locaties met een bepaalde omvang, gelegen bij
agrarische bedrijven en/of aan de randen van bedrijventerreinen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in beeld wil brengen.
Hiertoe worden alle partijen in de gemeente uitgenodigd om concrete locaties aan te dragen.

Advies 6: Tevens wordt geadviseerd om afspraken te maken met de woningbouwcorporaties over
-

De afstemming met het vraagstuk sociale huisvesting
De prioritering van sociale huisvesting
Oplossingen waarbij doelgroepen sociale huisvesting en arbeidsmigranten gecombineerd kunnen worden.
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10. Voldaan wordt aan
criterium ruimtelijke
kwaliteit1)
11. Voldaan wordt aan
criterium goed woonen leefklimaat2)
12. De ACTUELE SNF
norm als minimale
norm gehanteerd
wordt;

Als een arbeidsmigrant naar Nederland komt om hier bijvoorbeeld een paar maanden te werken of studeren, heeft men een
Burgerservicenummer (BSN) nodig. Om een BSN te krijgen moet men zich laten inschrijven in de RNI. De RNI is onderdeel van de
Basisregistratie Personen (BRP). Met deze inschrijving krijgt men een BSN nummer, zodat men in Nederland kan werken. De RNI
inschrijving gebeurt in bijna alle gevallen dan ook. Na de RNI inschrijving is de arbeidsmigrant echter nog niet in de systemen van
de gemeente terug te vinden. Om een goed zicht te hebben op de arbeidsmigranten die verblijven in de gemeente Meierijstad kan
de gemeente twee instrumentengebruiken. Dit is 1. De verblijfsbelasting. 2. Basis Registratie Personen. (BRP) Hieronder staat
omschreven wanneer een arbeidsmigrant verblijfsbelasting moet betalen of zich moet inschrijven in de BRP.
Verblijfsbelasting
Als iemand de intentie heeft om korter dan 4 maanden in Meierijstad te verblijven, dan moet over dit verblijf verblijfsbelasting
geheven worden. Deze belasting is van toepassing totdat men BRP ingeschreven is. De huisvester is verantwoordelijk voor het
betalen van deze belasting.
Basis Registratie Personen
Als iemand de intentie heeft om binnen een aaneengesloten periode van een half jaar langer dan 4 maanden in Meierijstad te
verblijven, dan is hij of zij verplicht om zich BRP in te schrijven. De gemeente Meierijstad ontvangt een uitkering vanuit het Rijk voor
elke persoon die per januari zich BRP heeft ingeschreven.
Convenant
Om voldoende zicht te krijgen op de huisvesting van arbeidsmigranten en de kwaliteit van de huisvesting te kunnen bewaken ,
wordt voorgesteld om een convenant op te stellen tussen gemeente Meierijstad en werkgevers, huisvesters en huisvestende
werkgevers. Het convenant is terug te vinden in bijlage 3
De BRP inschrijving ligt bij het werkatelier Burgerzaken. Samen met burgerzaken wordt er gekeken naar een passend proces op
het inschrijven van arbeidsmigranten.
Het doel van het convenant
De aanleiding van het convenant is dat de gemeente afspraken wil maken met werkgevers en huisvesters over de huisvesting en
inschrijving van arbeidsmigranten. Het doel van het convenant is om meer zicht te hebben op het daadwerkelijke aantal wonende
en verblijvende arbeidsmigranten in Meierijstad, zodat op basis daarvan de kwaliteit bewaakt kan worden, en daar waar nodig
gehandhaafd kan worden.
Afspraken in het convenant:
De belangrijkste afspraken die in het convenant staan zijn:
- Werkgevers moeten de arbeidsmigranten zoveel mogelijk stimuleren om zich BRP in te schrijven, als dit wettelijk verplicht is;
- Huisvesters betalen toeristenbelasting als de arbeidsmigrant niet BRP ingeschreven staat;
- Werkgevers en/of huisvesters huisvesten de arbeidsmigranten volgens landelijke normen;
- Bij uitbesteding van de huisvesting controleert de werkgever/ uitzendbureau/ huisvester deze externe partij;
- Werkgevers geven aan/melden bij gemeente als zij vermoedens hebben van strijdige huisvesting;
- Gemeente handhaaft op de strijdige gevallen;

Advies 7: De projectgroep adviseert om in te stemmen met de (regionale) afspraken met werkgevers en huisvesters en
woningcorporaties over o.a. de huisvesting en de registratie van arbeidsmigranten, middels het convenant dat als bijlage is
bijgevoegd
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4. Registratie

De gemeente Meierijstad wil graag tot een optimaal beleid komen. Hierbij gaat zij alle informatie en/ De coördinator is het
aanspreekpunt voor zowel organisaties buiten de gemeente als voor de medewerkers binnen de gemeente.
Arbeidsmigranten integraal oppakken
Binnen de gemeente Meierijstad zijn verschillende werkateliers bezig met het (een deel) van het vraagstuk rondom
arbeidsmigranten. De betrokken werkateliers zijn Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Openbare orde en veiligheid,
Gebiedsontwikkeling en planologie, Wonen (Sociaal Domein, de Woningbouwregisseur) Burgerzaken, Financiën/ heffen en
invorderen, Communicatie en Participatie. De verbinding tussen de verschillende werkateliers in dit complexe vraagstuk is van
groot belang. Kennis delen kan helpen bij het signaleren van problemen en de handhaving van het vraagstuk bevorderen. Om dit
binnen de organisatie te borgen is het van belang dat er een coördinator wordt aangewezen.
Aanspreekpunt voor organisaties
In dit beleidsplan staat omschreven dat zowel arbeidsmigranten als andere organisaties en/ of instellingen bij vragen een
aanspreekpunt hebben binnen de gemeente Meierijstad. Dit aanspreekpunt zal aan het begin ook voor de verbinding tussen de
verschillende werkateliers moeten zorgen.
Plaats in de organisatie
Gelet op de huidige bemoeienis met arbeidsmigranten, de hoeveelheid contacten extern alsook de verbindingen intern wordt
voorgesteld om deze coördinatiefunctie binnen het atelier VTH ( vergunningen , toezicht en handhaving) onder te brengen

Advies 8: De projectgroep adviseert om een coördinatiefunctie in het leven te roepen voor een coördinator arbeidsmigranten.
Hierbij adviseert de projectgroep dat deze coördinator de verbinding legt tussen de interne werkateliers en dat deze daarnaast het
aanspreekpunt is voor de betrokken partijen binnen én buiten de gemeente Meierijstad.
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5. Coördinator arbeidsmigranten

Helder beleid maakt adequate handhaving gemakkelijker. Handhaving blijft echter nodig. Risico’s zijn er tenslotte ten aanzien van
overbewoning, overlast en (brand)veiligheid. Handhaven wordt gemakkelijker gemaakt als het thema arbeidsmigranten integraal
wordt opgepakt. Meerdere medewerkers hebben informatie over arbeidsmigranten bijvoorbeeld door BRP registraties, REVA lijsten
en toeristen- c.q. verblijfsbelasting.
De handhaving is binnen gemeente Meierijstad ondergebracht bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
Illegale huisvestingspraktijken (strijdig gebruik van bestemmingsplan) hebben binnen het VTH beleidsplan het kleurspoor rood dat
wil zeggen “prioriteit” gekregen. De controles concentreren zich voornamelijk op overtredingen van de volgende wet- en
regelgeving:
· Bestemmingsplan;
· WABO;
· Gebruiksbesluit (brandveiligheid);
· Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
· Woningwet;
· Goed beheer van de panden.

Kleinschalige huisvesting
De controles worden uitgevoerd door middel van bezoeken aan panden die hiervoor vergund zijn, waar arbeidsmigranten BRP
ingeschreven staan, toeristenbelasting geïnd wordt of meldingen en/of klachten binnen de gemeente waargenomen zijn. De
gemeente Meierijstad stimuleert middels het convenant dat huisvesters, werkgevers en huisvestende werkgevers signalen van
strijdige situaties doorgeven aan de gemeente. Daarnaast wordt op illegale bewoning gecontroleerd door middel van
themacontroles, klachten n meldingen van burgers en aan de hand van opvallende constateringen vanuit de REVA lijst (registratie
eerste verblijfsadres).
Grootschalige huisvesting
In de voormalige beleidskaders waren er weinig grootschalige gebouwen toegestaan. Deze manier van handhaven is nieuw voor
Meierijstad. Elk groot pand heeft een eigen beheerder. Goed contact tussen de beheerder en de handhavers is noodzakelijk om de
samenwerking goed te laten verlopen. Periodiek (telefonisch) contact wordt als uitgangspunt gehanteerd. Grootschalige huisvesting
zal bijdragen aan een beter beheersbare handhaving
Signalerende functie stakeholders
De stakeholders die het convenant hebben ondertekend, hebben een signalerende functie. Ook dorps- en wijkraden hebben
aangegeven dat zij best een signalerende functie willen. Alle partijen moeten een terugkoppeling krijgen over wat er met de
gegeven tip gedaan wordt.
Naast bovenstaande activiteiten worden periodiek ook projecten gedraaid waarbij huisvesting van arbeidsmigranten specifiek de
aandacht heeft, zoals het project Buitenom, dat in gezamenlijkheid met de 6 gemeenten in het basisteam Meierij, de politie en het
Kenniscentrum Handhaving van de VNG in 2018 is uitgevoerd.
Mensenhandel en arbeidsuitbuiting
In 2022 moeten de gemeenten een plan van aanpak hebben op het gebied van voorkomen van mensenhandel en
arbeidsuitbuiting. In het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 is aandacht voor het voorkomen van mensenhandel en
arbeidsuitbuiting opgenomen onder de strategisch thema’s ondermijning en zorg en veiligheid.
De rol van de gemeente richt zich op preventie, signaleren/melden, handhaven en hulpverlenen. De werkgevers en
uitzendorganisaties hebben in dit kader van preventie en het signaleren/melden een belangrijke rol.
In opdracht van de Ministeries van VenJ/VWS ondersteunen de VNG en CoMensha (Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) de
gemeenten in 2019 en 2020.
Op het moment dat we meer zicht hebben op de adressen en daar controles uitvoeren, biedt dat ook meer zicht op ongewenste
situaties van mensenhandel en arbeidsuitbuiting.

Advies 9: De projectgroep adviseert om in te stemmen met de handhaving zoals hierboven geformuleerd. Hierbij krijgen de
betrokken partijen die het convenant ondertekend hebben een signalerende functie. Mede door deze tips en/of vermoedens die bij
de gemeente binnenkomen wordt gehandhaafd. Met de handhaving wordt geprobeerd om strijdige gevallen te ontdekken en te
handhaven.
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6. Handhaving

Een thema dat nauw samenhangt met huisvesting arbeidsmigranten is integratie en communicatie. Onder integreren verstaan wij
dat de arbeidsmigranten zich wegwijs kunnen maken en dat zij zelfredzaam zijn in de gemeente Meierijstad. De gemeente
Meierijstad wil de arbeidsmigranten helpen om hierin een basis te leggen, het is aan de arbeidsmigrant zelf om dit verder op
vrijwillige basis op te bouwen. Dit komt omdat een arbeidsmigrant meestal niet weet hoe lang zij wil blijven bij haar komst in
Nederland. Sommige arbeidsmigranten willen zich uiteindelijk vestigen in Meierijstad. Hierdoor ontstaat er een binding met het
‘integratie aanbod’ en de maatschappij in zijn geheel.
De projectgroep constateert – mede op basis van de gesprekken die gevoerd zijn met arbeidsmigranten – dat een deel van de
arbeidsmigranten behoefte heeft aan meer mogelijkheden om de Nederlandse taal en cultuur te leren. Veel arbeidsmigranten
zoeken de informatie die zij nodig hebben op internet, vragen het aan arbeidsmigranten die al voor langere tijd in Nederland
verblijven of vragen het aan de kerk. Op deze manier zijn deze arbeidsmigranten zelfredzaam door hun netwerk. De projectgroep
ziet het als wenselijk dat de arbeidsmigranten op een actieve wijze worden geholpen om wegwijs te worden in de gemeente/ in
Nederland. De precieze set aan maatregelen en activiteiten hiervoor geven we de komende tijd vorm – in goed overleg met de
betrokken partijen komen we hierbij ook tot afspraken over wie wat hierin op zich kan nemen. Om alvast een beeld te schetsen: we
denken aan onder meer de onderstaande activiteiten en maatregelen.
Brochure voor nieuwe arbeidsmigranten
De gemeente Meierijstad denkt er aan om, net als de gemeenten in Noord-Limburg, Westland en andere gemeenten, een eigen
brochure te ontwikkelen om de arbeidsmigranten wegwijs te maken in de gemeente. Het doel van de brochure is om de
arbeidsmigranten meer kennis te geven over de Nederlandse instellingen, belastingen, verzekeringen, verschillende opties voor
huisvesting binnen de gemeente, contactpersonen, inschrijvingen en de rechten en plichten die dit met zich meebrengt. Op deze
manier heeft de arbeidsmigrant een handvat waarop zij terug kan vallen mocht zij een vraag hebben. Ook is de arbeidsmigrant zich
meer bewust van de belastingen en kan zij op deze manier eerder signaleren als er iets niet klopt op de loonstrook van de
werkgever.
Evenement voor arbeidsmigranten
Ook overwegen we een terugkerend evenement. De arbeidsmigranten die in Meierijstad komen wonen kunnen dan vrijblijvend
hiervan gebruik. Het doel van dit evenement is om de arbeidsmigranten te informeren en een stapje te helpen bij het zelfredzaam
worden. We houden de richtlijn aan om dit halfjaarlijks te organiseren. We vragen aan de werkgevers of zij de arbeidsmigranten
hierover op de hoogte willen stellen met de door de gemeente aangeleverde informatie. Tijdens dit evenement wordt er in gegaan
op het wegwijs maken van de arbeidsmigrant in Nederland met hierin de volgende thema’s: instanties, inschrijvingen,
gezondheid(szorg), onderwijs en integratie. Het evenement wordt gepresenteerd door de coördinator arbeidsmigranten in
samenwerking met werkgevers/ huisvesters en alle betrokken werkateliers van Meierijstad. Na afloop van het evenement kunnen
arbeidsmigranten vragen stellen.
Aanspreekpunten voor arbeidsmigranten binnen de gemeente
Een arbeidsmigrant heeft een aanspreekpunt binnen de gemeente als het gaat om de huisvesting en integratie. Voor de
arbeidsmigranten is het belangrijk dat zij weten dat zij voor vragen over deze onderwerpen – naast de eigen werkgever – ook naar
de gemeente kunnen. De werkgever en de gemeente moeten in hoofdlijnen op de hoogte zijn van het aanbod wat de andere partij
heeft. De werkgever kan taalontwikkeling faciliteren, en de gemeente is (samen met de werkgever) verantwoordelijk voor de cultuur
en het wegwijs maken van de arbeidsmigrant.
Taalcursussen voor arbeidsmigranten
Uit de gesprekken met arbeidsmigranten bleek dat zij graag de Nederlandse taal willen leren. Tegelijkertijd willen zij zoveel mogelijk
uren werken in Nederland, vandaar dat zij klassikale cursussen vaak afzeggen. Online cursussen vinden arbeidsmigranten vaak
erg prijzig. Werkgevers hebben vaak al taalcursussen voor de arbeidsmigranten, tegen een kleine vergoeding. Door middel van de
brochure wil de gemeente Meierijstad de arbeidsmigranten erop attenderen dat zij voor deze cursussen bij de werkgevers terecht
kunnen. Ook kan de gemeente de arbeidsmigranten informeren over de taalcursussen die al georganiseerd zijn.
Welkom heten in de wijk of het dorp
Wijk- en dorpsraden gaan soms langs bij nieuwe bewoners van de wijk of het dorp. Dit zou niet anders voor arbeidsmigranten
moeten zijn. Wijk- en dorpsraden hebben aangegeven dat zij dit graag voor arbeidsmigranten doen, zij worden immers deel van de
wijk of het dorp. Als arbeidsmigranten gehuisvest worden, dan moet dit bekend zijn bij de wijk- of dorpsraad. De huisvester of de
toekomstige werkgever kunnen aangeven dat er nieuwe mensen komen wonen. De gemeente Meierijstad wil het liefste korte
lijntjes tussen de wijk- en dorpsraden en de beheerders van de huizen. Wijk- en dorpsraden kunnen verder gaan in het
integratieproces door de arbeidsmigranten bij bijeenkomsten van de wijk of het dorp uit te nodigen.
Religie
Uit onerzoek blijkt dat arbeidsmigranten de religieuze plaatsen bezoeken. De kerk behandelt arbeidsmigranten niet anders dan
andere mensen die hulp nodig hebben. Arbeidsmigranten komen bij de kerk voor vragen voornamelijk over huisvesting en in de
sociale sfeer. De kerk helpt de arbeidsmigranten hierbij. Ook gaan bisschoppen of pastoors regelmatig langs bij de
arbeidsmigranten om met hen de dialoog aan te gaan. Naast deze persoonlijke activiteiten organiseert de kerk jaarlijks een
‘migrantendag.’ Hierin staan verschillende culturen centraal.
De kerk wil haar rol in de nabije toekomst uitbreiden door de arbeidsmigranten welkom te heten en nog meer arbeidsmigranten te
helpen als zij een vraag hebben.
6.1 Gezinshereniging
Zorg en onderwijs.
De gemeente Meierijstad streeft ernaar om verbinding te leggen met onderwijs- en zorginstelling omtrent arbeidsmigranten. Zo
proberen wij de betrokkenheid en de participatie van de ouders van arbeidsmigranten te vergroten.
Als er sprake is van gezinshereniging kunnen scholen geadviseerd worden om de arbeidsmigranten aan te melden bij de GGD. Op
deze manier krijgen deze gezinnen de zorg die zij nodig hebben. Dit is een preventieve maatregel om de arbeidsmigranten wegwijs
te maken binnen de Nederlandse zorg.
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7. Integratie en communicatie: een doorkijk

Advies 10: De projectgroep adviseert om de arbeidsmigranten wegwijs te maken door o.a. een brochure, een evenement voor
arbeidsmigranten en een aanspreekpunt binnen de gemeente. Dit wordt geadviseerd omdat andere gemeente(n) hierin positieve
voorbeelden hebben. Daarnaast adviseert de projectgroep om niet te veel onderscheid te maken tussen arbeidsmigranten en
andere burgers. De werkgever is verantwoordelijk voor taalcursussen, de werkgevers die wij gesproken hebben geven aan dat zij
dit al doen. Door middel van de brochure attenderen we de arbeidsmigranten er nogmaals aan dat zij voor taallessen bij de
werkgever terecht kunnen. Geadviseerd wordt om de kinderen van arbeidsmigranten mee te laten participeren in het huidige
aanbod: schakelklas en de taalvijver.
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Taallessen
Als er sprake is van gezinshereniging kunnen de onderwijsinstellingen de arbeidsmigranten doorverbinden naar de coördinator van
de gemeente. Deze coördinator helpt de gezinnen om sneller wegwijs te raken in de gemeente Meierijstad. De kinderen vanaf 4 tot
en met 11 jaar die het basisonderwijs volgen, kunnen taallessen volgen bij de Schakelklas de Taalvijver. Kinderen die nog geen
Nederlands spreken krijgen intensief onderwijs en een speciaal taalprogramma om zo de Nederlandse taal te leren. Kinderen vanaf
12 tot 18 jaar kunnen taallessen volgen bij de Internationale Schakelklas. Dit is bedoeld voor anderstalige nieuwkomers die nog
maar kort in Nederland verblijven. Zij worden niet alleen op de Nederlandse taal voorbereid, maar ook op een volgende studie
zodat het vereenvoudigd wordt om in te stromen.

Meerdere gemeenten in Noord-Brabant hebben te maken met het vraagstuk van het huisvesten van de arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten kunnen in een andere gemeente verblijven dan dat ze werkzaam zijn. Dit houdt dus in dat omliggende
gemeenten die een ander beleid of geen beleid voeren hier de gevolgen van zouden kunnen merken. Daarom is het belangrijk om
regionaal samen te werken op zowel ambtelijk als bestuurlijk vlak. De gemeente Meierijstad heeft aangegeven om bestuurlijk
kartrekker te willen zijn om regionale afspraken te maken. De gemeente heeft dit inmiddels opgepakt samen met de provincie en
Mijngemeente Dichtbij.
Eerder heeft de provincie Noord-Brabant uitgebreid onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in het vraagstuk. Uit dit brede
onderzoek zijn een aantal vragen en knelpunten naar voren gekomen. Om inzicht te krijgen in hoe gemeenten tegen het vraagstuk
aankijken zijn alle gemeenten van Noordoost-Brabant door de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst. Vanuit deze
bijeenkomst kan er een regiotafel georganiseerd worden. Hierbij is het van belang om te starten met het in beeld krijgen van de
huidige situatie door een nulmeting te starten
Doel regiotafel
Door samenwerking kunnen gemeenten in Noordoost-Brabant kennis met elkaar delen en elkaar inspireren. Zo hoeven niet alle
gemeenten eenzijdig een nieuw beleid uit te vinden. Door middel van maatwerk kunnen de gemeenten samen stappen zetten. Een
gezamenlijke visie is hierbij belangrijk, omdat het vraagstuk complex en deels gemeente overstijgend is.
Het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten is een regionale opgave en betreft dus een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De provincie Noord-Brabant kan hier een adviserende en faciliterende rol innemen. Een vervolgstap is een
regiotafel met marktpartijen uit de regio. Vanuit deze samenwerkingen kunnen er afspraken gemaakt worden.
Proces regionale aanpak
1. Inventarisatie
In beeld brengen van gemeentelijk beleid, actuele visie en locaties.
2. Monitoren
Bespreken en indien nodig afstemmen van huidige locaties en toekomstige initiatieven.
3. Afstemmen
Daar waar mogelijk en gewenst, afstemmen van gemeentelijk beleid en regelgeving.
4. Regiotafel
Organiseren van een platform en hebben van structureel overleg met relevante partijen, waaronder werkgevers, huisvesters
uitzendorganisaties, op (sub) regionale schaal.
Een eerste overleg met regiogemeenten heeft inmiddels plaatsgevonden waarmee de eerste stappen in de regionale afspraken zijn
gezet.
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7. Regionale samenwerking

Deze liggende beleidsnota focust zich voor een groot gedeelte op shortstay arbeidsmigranten. We willen deze arbeidsmigranten
een warm welkom geven in de gemeente Meierijstad. Aan dit warme welkom hangen consequenties. De arbeidsmigranten hebben
in gesprekken aangegeven dat de huisvesting belangrijk is. Bij kwalitatief goede huisvesting zouden de arbeidsmigranten eerder
geneigd zijn om voor langere tijd in Meierijstad te verblijven. Die kwalitatief goede huisvesting wil de gemeente Meierijstad
faciliteren, en zij wil handhaven op kwalitatief onvoldoende huisvesting. Het gevolg van dit beleid is mogelijk dat arbeidsmigranten
langer in Nederland en/of Meierijstad zouden willen wonen. Hierdoor moeten er voldoende voorzieningen voor midstay
arbeidsmigranten gerealiseerd worden. Gezien de cijfers van de gemeente Meierijstad is de schatting dat ongeveer 1000
arbeidsmigranten voor langere tijd in Meierijstad willen verblijven. Zij verblijven in Meierijstad vanaf 78 gewerkte weken tot
maximaal 4 jaar. Zoals in paragraaf 2.1 besproken zijn de beoogde oplossingen voor midstay in reguliere woningen en middelgrote
huisvestingslocaties. Naast dat dit een (grote) druk uitoefent op de omgeving, kunnen deze huisvestingsmogelijkheden ook
gevolgen hebben voor de wooncontingenten . Ook zouden enkele arbeidsmigranten zich willen vestigen in de gemeente
Meierijstad. In dit geval zouden de arbeidsmigranten hun woning moeten zoeken op de reguliere woningmarkt. Aan de provincie
wordt gevraagd of de wooncontingenten omhoog mogen, omdat deze aantallen arbeidsmigranten voorheen niet te voorzien waren.
Als wij meer wooncontingenten krijgen, dan hoeft de huisvesting van arbeidsmigranten geen gevolgen te hebben voor de andere
woningzoekenden.
Ten slotte stijgt het inwonersaantal van Meierijstad. Deze stijging heeft consequenties op de woningvoorraad, aangezien ook
arbeidsmigranten hier gebruik van zullen maken. Een gevolg hiervan is dat ook voor andere woningzoekenden de wachttijd voor
een huis gaat stijgen. In de woonvisie zijn de arbeidsmigranten wel genoemd, maar er zijn nog geen expliciete getallen genoemd
voor extra woningen. Daarnaast brengt deze stijging financiële consequenties met zich mee. De arbeidsmigranten moeten zich, net
als ieder ander, BRP inschrijven. Per januari krijgt de gemeente een uitkering vanuit het Rijk. De grootte hiervan is afhankelijk van
het aantal ingeschreven inwoners binnen de gemeente.
Dit beleid heeft een preventieve functie in de bescherming van arbeidsmigranten t.o.v. strijdige huisvesting. Doordat de gemeente
meerdere huisvestingsvarianten toe laat, heeft de huisvester meer mogelijkheid om de arbeidsmigrant op een legale manier te
huisvesten. Hierdoor kunnen arbeidsmigranten kwalitatief beter gehuisvest worden en is de werkgever minder snel genoodzaakt
om met een strijdige partij afspraken te maken. Daarnaast zijn de partijen die het convenant ondertekend hebben extra oren en
ogen voor de gemeente. In het convenant staat namelijk dat zij het aan de gemeente doorgeven als zij vermoedens hebben van
strijdige huisvesting.
Een ander gevolg van het beleid is dat er een medewerker als coördinator aangewezen moet worden. Dit komt omdat volgens dit
beleid de gemeente een aanspreekpunt moeten hebben, waar iedereen naartoe kan voor zijn of haar vragen. Naast een
coördinator wordt er hoogstwaarschijnlijk een werkgroep opgericht om mogelijke locaties voor grootschalige huisvesting in kaart te
brengen. Hier zit waarschijnlijk ook iemand van de gemeente in. Hier gaan uren van een (nieuwe) medewerker inzitten.

9. Financiële paragraaf
Naar inschatting is er aanvullende formatie nodig ten behoeve van het oppakken van signalen, handhaving en een aanspreekpunt
voor verschillende organisaties. Naar schatting is er 1 FTE extra nodig.
Met de betrokken werkateliers wordt nader onderzocht of er een verschuiving van taken plaats gaat vinden. / POST PM

10.Monitoring en evaluatie
Na de vaststelling van het beleidsplan door de raad wordt de daartoe ingestelde projectgroep opgeheven. Voorstel is om de leden
van de projectgroep 2 a 3 keer per jaar bij elkaar te laten komen om het beleid te monitoren en evalueren.
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8.Gevolgen van het beleid

Overzicht beleidsaanbevelingen

1. Advies
De projectgroep adviseert om met deze visie in te stemmen en als doelstelling 2000 - 2500 extra bedden voor arbeidsmigranten te
realiseren in de komende 5 jaar.
2. Advies
Huisvesters/ werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat er een contactpersoon aangewezen wordt voor iedere
huisvestingslocatie ( kunnen er meerdere zijn) als aanspreekpunt voor de omgeving en de arbeidsmigrant.
3. Advies
Huisvesters dragen zorg voor goed beheer (conform ACTUELE SNF norm)van de woning en onderhoud van de directe omgeving.
4. Advies
o De projectgroep adviseert om in te stemmen met grootschalige voorzieningen aan de rand van het bedrijventerrein. Dit
om de ambitie voor huisvesting van de shortstay arbeidsmigranten te realiseren en een te grote druk op de kernen te
voorkomen.
o Daarnaast adviseert de projectgroep om ook in het buitengebied grootschalige voorzieningen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten voor de agrariër mogelijk te maken. Dit om de agrariër te stimuleren/ niet te belemmeren in de groei
van zijn of haar bedrijf.
o De projectgroep adviseert bovenstaande planologische beleidskaders te hanteren bij de beoordeling van vergunning
aanvragen.
o Short stay in de kernen blijft wel mogelijk, maar beperkt , conform bovenstaande regels.
5. Advies
Geadviseerd wordt om als gemeente het initiatief te nemen om potentiële locaties/ gebouwen, transformatie objecten in beeld te
brengen. De gemeente gaat openbaar bekend maken dat ze grootschalige locaties met een bepaalde omvang, gelegen bij
agrarische bedrijven en/of aan de randen van bedrijventerreinen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in beeld wil brengen.
Hiertoe worden alle partijen in de gemeente uitgenodigd om concrete locaties aan te dragen.
6. Advies
Tevens wordt geadviseerd om afspraken te maken met de woningbouwcorporaties over
a. De afstemming met het vraagstuk sociale huisvesting
b. De prioritering van sociale huisvesting
c. Oplossingen waarbij doelgroepen sociale huisvesting en arbeidsmigranten gecombineerd kunnen worden.
7. Advies
De projectgroep adviseert om in te stemmen met de (regionale) afspraken met werkgevers en huisvesters en woningcorporaties
over o.a. de huisvesting en de registratie van arbeidsmigranten, middels het convenant dat als bijlage is bijgevoegd
8. Advies
De projectgroep adviseert om een coördinatiefunctie in het leven te roepen voor een coördinator arbeidsmigranten. Hierbij adviseert
de projectgroep dat deze coördinator de verbinding legt tussen de interne werkateliers en dat deze daarnaast het aanspreekpunt is
voor de betrokken partijen binnen én buiten de gemeente Meierijstad.
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13.

De projectgroep adviseert om in te stemmen met de handhaving zoals hierboven geformuleerd. Hierbij krijgen de betrokken partijen
die het convenant ondertekend hebben een signalerende functie. Mede door deze tips en/of vermoedens die bij de gemeente
binnenkomen wordt gehandhaafd. Met de handhaving wordt geprobeerd om strijdige gevallen te ontdekken en te handhaven.
10. Advies
o De projectgroep adviseert om de arbeidsmigranten wegwijs te maken door o.a. een brochure, een evenement voor
arbeidsmigranten en een aanspreekpunt binnen de gemeente.
o Arbeidsmigranten zijn zelf verantwoordelijk voor taallessen. Het is aan de werkgevers om hetn daarin te faciliteren
o Geadviseerd wordt om de kinderen van arbeidsmigranten mee te laten participeren in het huidige aanbod: schakelklas
en de taalvijver.
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9. Advies
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12.BIjlagen
Bijlage 1 Verslag bijeenkomst actoren 12 december

Voor

Kopie aan

Datum
Zaaknummer
Onderwerp

De genodigden en
deelnemers aan de
bijeenkomst
Huisvesting
arbeidsmigranten op
12 december 2018
Jan Goijaarts

Van

De Projectgroep

Werkatelier

15 januari 2019

Bijlage(n)
1948154636
Het verslag per groep

Beleid jeugd,
leefbaarheid,
burgerkracht en
sociaal domein en
Gebiedsontwikkeling
en planologie
geen

Op 12 december 2018 had de gemeente Meierijstad een avond georganiseerd om in dialoog te gaan met verschillende stakeholders over de huisvesting van
arbeidsmigranten. De stakeholders vertegenwoordigden verschillende expertises, zo waren de volgende expertises vertegenwoordigd: (agrarische) bedrijven,
uitzendbureaus, buurtadviseurs, wijk- en dorpsraden, politie, huizenverhuurders, verschillende medewerkers van de gemeente en de arbeidsmigranten zelf.
De belangrijkste bevindingen van deze avond waren:
 Betrokkenheid werkgevers en uitzendorganisaties primair vorm secundair
 Shortstay vooral grootschalig
 Shortstay niet in wijken/kernen, rekening houden met grootte van de kernen
 Shortstay vooral in buitengebied bij bedrijven, of aan de rand van bedrijventerrein
 Aandacht voor integratie vooral bij midstay en longstay
 Aandacht voor toezicht en handhaving
 Omgevingsdialoog nu en later
 Aanspreekpunt voor arbeidsmigranten tbv ontwikkeling en integratie
 Aanspreekpunt voor de omgeving
In de bijlage kunt u de verschillende notulen per werkgroep lezen.

Groep 1:
Voor alle vormen geldt Kwaliteit.
Inleiding Iedereen kijkt door een andere bril. Zaaknummer 1948154636 Pagina 3 van 10 datum 31 januari 2019
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Arbeidsmigranten
Momenteel wonen ze in een gigantisch nieuw hotel (grootschalige nieuwe huisvesting), zoals ze zelf aangaven en hierover zijn de arbeidsmigranten erg te
spreken.
Bedrijven en uitzendbureaus
Kleinschalig kan niet makkelijk terug verdiend worden. Het huisvesten van arbeidsmigranten is een technisch verhaal, je moet over veel kennis beschikken en
regelen zoals bijvoorbeeld brandblussers ect. De goede huisvesters moeten onderscheiden worden van de mindere huisvesters, en de gemeente moet met
de goede huisvesters in zee gaan. Zaaknummer 1948154636 Pagina 4 van 10 datum 31 januari 2019
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Tijdens de post-its opplakken werd door een aantal leden van de groep geconcludeerd dat het niet uitmaakt bij welke variant de post-its geplakt worden. Voor
alle varianten geldt hetzelfde: als het kwalitatief goed: schoon, beheersbaar en veilig is voor de arbeidsmigrant, dan voorkomt dat problemen.
Dorpsraad De grootte van een gebouw moet afhankelijk zijn van de grootte van de kern. In kleine kernen moeten dus géén grootschalige gebouwen komen
te staan. Bij kleinschalige varianten moet de slechte regulering opgelost worden, allereerst moet er een alternatief geboden worden voor de woonvorm. Als de
gemeente dit niet oplost benadeelt zij haar eigen bevolking. Het probleem van de short stay arbeidsmigrant moet aangepakt worden, de kwalitatief
onvoldoende huizen moeten gehandhaafd worden. Voor short stay arbeidsmigranten zien zij enkel grootschalige oplossingen.
De meeste groepsleden erkenden dat zij geen last hebben van de arbeidsmigranten als deze dicht in de buurt wonen. Politie
De politie vindt het belangrijk dat het verblijf/ de woning van arbeidsmigranten schoon en heel is, dit geldt voor alle faciliteiten die ze hebben/ er zijn. Dit kan
gerealiseerd worden door samen met de arbeidsmigranten met hesjes schoon te maken. Buurtadviseur Héél en veilig. Momenteel zien we dat er afval en
fietsen buiten op straat gegooid worden. Dit zijn ook de zorgen van de buurtbewoners. De doelgroep ‘arbeidsmigranten’ aan te spreken of in beweging te
krijgen is lastig, dit heeft mede te maken met een taalbarrière en cultuurverschillen. Er is een zichtbaar verschil in dorpen en wijken. In de dorpen zijn er
minder klachten over arbeidsmigranten dan in de wijken. Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou zijn één partij die je kan aanspreken, met zo’n partij is
het probleem makkelijk opgelost. Agrarische sector Als het gaat over het huisvesten van arbeidsmigranten dan heeft de agrarische sector minder wetten en
regels dan de andere partijen, dit komt omdat het niet verplicht is in het CAO. De agrariër was niet op de hoogte dat hij zichzelf ook ACTUELE SNF kan
registreren. Ondanks dat er minder wetten en regels gelden in de agrarische sector moeten de agrariërs ervoor zorgen dat hun huisvesting op orde is, dit
komt omdat de arbeidsmigranten steeds kritischer worden op het gebied van huisvesting. Als de huisvesting niet bevalt, gaan de arbeidsmigranten op zoek
naar een andere agrariër in die sector. Hierdoor is er dus goed beheer nodig van de agrarische panden met hierop de nodige controle.

Groep 2:
Algemene opmerkingen
 Arbeidsmigranten: Willen dicht bij het centrum wonen. Nu zijn er geen mogelijkheden om te reizen. Grootte maakt niks uit
 Oudere arbeidsmigranten willen meer samen doen.
 Wezenlijk verschil in huissamenstelling. Koppels/alleenstaande/leeftijd/taal etc.
 Vaak komen short-stayers elk jaar terug. Vooral bij dezelfde aannemer.
 Gaat steeds meer naar mid-stay toe.
 Huizen moeten aansluiten bij de doelgroep (short,mid,long)
 Door schaarste is het pakken wat je pakken kan.
 Capaciteit vergroting is belangrijk om de kwaliteit te vergroten.
 Short stay is het grootste tekort.
 Ideaal beeld: grootschalige huisvestiging. Niet te ver van het werk en ook niet te ver van de voorzieningen.
 Mensen op de parken willen meer kunnen leren en doen buiten hun werk.
Grootschalig op buitengebied
 Normale huisvesting op het bedrijf zelf. Controleerbaar en geen valse concurrentie. Mag een normale Nederlander er wel wonen?
 Schrikbarend groot verschil tussen mensen die in Meierijstad wonen en werken.
 Behoefte voor doelgroep is anders.
 Moet de kwaliteit van de woning voor een short-stayer net zo hoog als die van een long-stayer? Beide hebben begeleiding nodig.
 Voornamelijk beheer is belangrijk.
 Long dicht bij het bedrijf. Short verder weg.
 Begeleiding en beheer centreren.
 Voorzieningen realiseren zodat mensen hier willen werken.
 Aandacht en voorlichting geven is essentieel.
 Grote bedrijven regelen vaak een beheerder/coördinator. Belangrijk voor veiligheidsgevoel. Zonder coördinator is er geen vrije tijdsbesteding.
 Zonder vrije tijds invulling gaan mensen snel aan de alcohol/drugs.
 Alleen pingpong/sport etc is niet voldoende. Mensen willen winkelen/de stad in/dagjes uit.
 Vervoer naar steden: arbeidsmigranten hebben geen optie.
Kleinschalig in de wijk
 Kijk naar jezelf. Een goede mix is belangrijk.
 Alles valt en staat bij goede communicatie.
 Er is geen behoefte van arbeidsmigranten zelf (short stay) om in de kleine dorpen te wonen.
 Is in kleine kernen politiek gevoelig.
 Door gebrek aan voorzieningen krijgen je teveel slechte ‘hobbys’
 Vervolgens het gesprek soepel leiden lang alle varianten en thema’s en zorgen dat alle mensen/perspectieven aan het woord zijn geweest.
 Wellicht als check de matrix gebruiken op tafel.
 Ook als er thema’s op tafel komen die niet in de matrix staan nemen we ze mee in het gesprek.
- 4. Afronding (2 minuten)

Groep 3:
Algemene aandachtspunten
 Aandacht voor het verschil in motivatie van de arbeidsmigrant. De één komt enkel voor de verdiensten en de ander om deel te nemen aan de maatschappij.
 Aandacht voor het verschil in opleidings-en werkniveau bij de huisvesting en de mate van zelfredzaamheid.
 Verzoek om zoveel mogelijk uniformiteit in regelgeving van de gemeente ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Met in achtname van de
jurisprudentie.
o Waarbij de regelgeving en kaders omgezet worden naar een document met heldere richtlijnen voor grootschalige bewoning en regels voor
parkeervoorzieningen (bijvoorbeeld een wegwijzer.)
o Vergunningen met een langdurige looptijd (5-10 jaar) zijn wenselijk om de investering haalbaar te laten zijn. Of een garantie voor een vervangende locatie
na afloop van een tijdelijke vergunning. (Een tijdelijke vergunning kent een daadwerkelijk einde en verlenging is niet mogelijk.)
 De beperkte beschikbaarheid van locaties rondom een woonkern of bedrijventerrein met een woonbestemming.
 Zorg voor doorstroming van arbeidsmigranten van short- naar longstay.
 De huisvestingsvraag van arbeidsmigranten verbinden aan andere doelgroepen zoals studenten, ouderen en (tijdelijke)woningzoekenden.
 De positieve effecten voor het voetlicht brengen bij de omwonenden en middenstand. Het gebruik van de voorzieningen en dus ook de omzet wordt
verhoogd.
 Aandacht voor ontspanningsmogelijkheden voor de arbeidsmigrant. Arbeidsmigranten werken vaak een bepaald dagdeel, het andere deel van de dag
kunnen de arbeidsmigranten weinig activiteiten ondernemen. Dit kan zorgen voor overlast.

 Kanttekening aan de opvatting dichtbij het centrum wonen: arbeidsmigranten zien het centrum van een kleine kern niet als centrum, omdat zij
hier niet kunnen vermaken en/of ontspannen in hun vrije tijd.
Grootschaligheid op industrieterrein
Beheersbaarheid (veiligheid/bewoners/omwonenden/geluid/parkeren)
 Is mogelijk indien door beheerders actief wordt toegezien op kwaliteit, veiligheid en hygiëne.
 Een kleine schaal biedt een betere kwaliteit van beheer.
 Een te kleine schaal veroorzaakt meer woon-werkverkeer voor arbeidsmigranten die buiten het industrieterrein wonen.
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Conclusies groep 1 De groep concludeert dat het belangrijkste de omgang met de arbeidsmigrant is. Arbeidsmigranten moeten gehuisvest worden zoals
ieder ander ook gehuisvest wilt worden. Volgens de groep is er zelfs sprake van een positief of negatief spiraal. Als de arbeidsmigranten kwalitatieve
huisvesting heeft dan zou deze minder snel voor overlast zorgen, en andersom.
Het doel van de arbeidsmigranten die naar Nederland komen is om zoveel mogelijk geld te verdienen. De groep concludeert dat je de arbeidsmigrant tegen
zichzelf moet beschermen door kwalitatieve huisvesting te realiseren. Met grootschalige huisvesting kunnen de basisbehoeften van arbeidsmigranten beter
gerealiseerd worden. Onder basisbehoeften vallen de dokter, tandarts ect. Uiteindelijk moeten alle varianten de basisvoorzieningen goed geregeld hebben, bij
de varianten zijn alleen de aanspreekpunten anders.
Uitzendbureaus & bedrijven over Integratie Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat er een nieuwe groep ‘kansarmen’ komen. Ten eerste is
het karakter van de huidige arbeidsmigrant al anders dan het karakter van de vroegere arbeidsmigrant. Vervolgens zijn er enkele maatregelen die getroffen
kunnen worden:
 perspectiefverklaring, als een arbeidsmigrant een huis wil kopen of huren.
 Taalcursus
 mogelijk een BHV cursus
 uitleg over hoe dingen in Nederland werken, bijvoorbeeld de afvalkalander in de wijk.
 alleen mensen met een VOG naar Nederland halen.

Kwaliteit (privacy/duurzaamheid)
 Een tot de eigen collega’s beperkt sociaal netwerk.
Welzijn (gebruik en nabijheid van voorzieningen sport/uitgaan/winkelen)
 Voorziening in het openbaar vervoer is noodzakelijk.
 De werktijden en seizoenen spelen een rol in de invulling van de vrijetijdsbesteding. In de zomer is er veel werk en in de winter in mindere mate.
Zaaknummer 1948154636 Pagina 8 van 10 datum 31 januari 2019
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 De beheersbaarheid is een gedeeld belang voor bedrijven en gemeente.
 De werktijden en seizoenen spelen een rol in de invulling van de vrijetijdsbesteding. In de zomer is er veel werk en in de winter in mindere mate.
 In de vorm van short-stay is beheersing mogelijk.

Kwaliteit (privacy/duurzaamheid)
 Een beperkt aantal personen op één kamer is wenselijk.
Welzijn (gebruik en nabijheid van voorzieningen sport/uitgaan/winkelen)
 Mist een diversiteit aan dagbesteding.
 Voorziening in het openbaar vervoer is noodzakelijk.
Kleinschalig(er) in de wijk
Beheersbaarheid (veiligheid/bewoners/omwonenden/geluid/parkeren)
 Er is minder binding met de omwonenden.
 De parkeerdruk is hoog en er is een grotere woon-werkafstand.
 In huurovereenkomst ook gedragsregels opnemen om hierop te kunnen handhaven.
Kwaliteit (privacy/duurzaamheid)
 Het privacyniveau is hoog.
 Het zelfstandig huren van een woning verhoogt de mate van integratie en voorziet in een de mogelijkheid voor immigratie.
Welzijn (gebruik en nabijheid van voorzieningen sport/uitgaan/winkelen)
 De mogelijkheid om gebruik te maken van de voorzieningen is optimaal.

Groep 4:
Inleiding
De voorzitter van deze bijeenkomst, Annemieke Vos, opent het overleg. Circa 17 personen zijn aanwezig. Diverse geledingen uit de lokale samenleving, die
belang hebben bij de huisvesting van arbeidsmigranten zijn aanwezig, waaronder 2 arbeidsmigranten afkomstig uit Polen. Concreet wordt in deze
bijeenkomst ingezoomd op de arbeidsmigranten die hier kort verblijven. De termijn van verblijf is tot circa 1 jaar, ook wel short-stay genoemd. Drie varianten
komen hierbij in beeld. Grootschalig op een bedrijventerrein, grootschalig in het buitengebied en kleinschalig in de wijk. Thema’s die hierbij aan de orde
komen zijn beheersbaarheid, kwaliteit van wonen en welzijn.
Uitkomsten overleg
Grootschalige huisvesting op het bedrijventerrein.
De deelnemers zijn van mening dat de grootschalige huisvesting op een bedrijventerrein alleen kan plaatsvinden op locaties gelegen aan de randen van het
bedrijventerrein. Deze locaties zijn goed beheersbaar. In het kader van welzijn en integratie is het van belang dat de locaties op redelijke afstand van de
voorzieningen, zoals een supermarkt, liggen. De reden hiervan is dat arbeidsmigranten vaak niet de beschikking over een auto hebben. Dit is ook de reden
dat het de voorkeur geniet dat het werk ook op het bedrijventerrein verricht kan worden. Een probleem kan zijn dat arbeidsmigranten, zowel met elkaar
werken als met elkaar wonen. Dit kan niet bevorderlijk werken op de integratie. In het kader van de privacy geeft men er de voorkeur aan dat per
wooneenheid in een grootschalige opvang maximaal 4 arbeidsmigranten wonen. Omdat het een huisvesting van maximaal 1 jaar betreft, is de kwaliteit van
wonen minder relevant dan bij huisvesting die langer duurt. Arbeidsmigranten die hier kort werken willen zoveel mogelijk geld overhouden en hebben dus
minder geld over voor huisvesting. Van belang hierbij is om hier onderscheid te maken tussen arbeidsmigranten die hier erg kort verblijven en zij die hier
langer verblijven. Voor deze laatste groep is kwaliteit belangrijker. Ook onderscheid tussen arbeidsmigranten die alleen zijn en zij die een stel vormen is
relevant. Stellen wensen meer privacy. Ook is het wenselijk dat de samenstelling van de bewoners van een grootschalige huisvesting divers van aard is. De
bewoners zullen dan meer naar buiten gericht zijn, hetgeen de integratie vergroot.
Grootschalige huisvesting in het buitengebied.
In grote lijnen gelden hierbij dezelfde aspecten als vermeld bij de grootschalige huisvesting op het bedrijventerrein. De locaties zullen echter vaker verder van
de voorzieningen afliggen. In het buitengebied kan een goede huisvesting van arbeidsmigranten voor een korte periode plaatsvinden. In de vrijkomende
agrarische gebouwen zijn voldoende mogelijkheden. Exploitatie kan plaatsvinden door de ondernemer zelf, maar bijvoorbeeld ook door een boer of andere
eigenaar die hiermee aanvullende inkomsten kan genereren. Het toezicht kan op deze locaties goed geregeld worden. Wel wordt gekozen voor wat
kleinschaliger opvang en dan op meerdere locaties. In het geval voor de arbeidsmigranten op de locatie het eten bereid wordt en andere collectieve
voorzieningen aanwezig zijn, is grootschaliger opvang nodig om het rendabel te maken. Maximaal wordt uitgegaan van circa 200 personen. Nadeel van het
buitengebied is wel dat de locaties vaak verder van de voorzieningen liggen, hetgeen niet bevorderlijk is voor de integratie van de bewoners. Optie is dat aan
arbeidsmigranten de mogelijkheid wordt geboden om een elektrische fiets te huren, zodat voorzieningen beter en sneller bereikbaar zijn. De groep is van
mening dat de huisvesting in het buitengebied bij kortdurende huisvesting beter is dan op een bedrijventerrein. Zaaknummer 1948154636 Pagina 10 van 10 datum 31
januari 2019
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Grootschalig in het buitengebied
Beheersbaarheid (veiligheid/bewoners/omwonenden/geluid/parkeren)
 Een parkeermogelijkheid is van belang.
 In de vorm van short-stay is beheersbaarheid mogelijk.

Afsluiting
Annemieke Vos dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Deze inbreng wordt meegenomen in het verdere proces en de besluitvorming.
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Kleinschalige huisvesting in wijken.
De mening van de groep is dat arbeidsmigranten die hier maximaal ongeveer 1 jaar verblijven niet in een wijk thuishoren. Inwoners van wijken zien niet graag
dat de naast gelegen woningen kamergewijs verhuurd wordt aan huurders, die alleen zijn en er maar kort verblijven. Een binding kan dan niet opgebouwd
worden. Over stelletjes is men positiever. Parkeerproblemen in de wijken kunnen zich voordoen, wat niet positief werkt op de acceptatie.

Datum: 12-03-2019
Aanwezigen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Beleidsmedewerker participatie
Beleidsmedewerker gebiedsontwikkeling
Buurtadviseur
Woningcorporatie Woonmeij
Woningcorporatie Areawonen
Dorpsraad Maria heide
Dorpsraad Zijtaart
Dorpsraad Boskant
Dorpsraad Boerdonk
Wijkraad Plein Schijndel
Wijkraad Veghel-zuid
Dorpsraad Keldonk
Wijkraad bunders

Presentatie
Frank van Geffen geeft een presentatie om te informeren over het proces en de resultaten tot op heden.
Een kanttekening bij de cijfers was dat de overlast onder de arbeidsmigranten toch wel groter is dan onder de Nederlanders. Procentueel is het verschil groot,
maar feitelijk gezien beperkt.
De feitelijke gegevens zijn 1.77 op de 100 onder de Nederlanders en 2.26 op de 100 onder de arbeidsmigranten.
De wijk- en dorpsraden zijn van mening dat de werkgevers/uitzendorganisatie de taak op zich moeten nemen om taallessen aan te bieden, omdat zij de
arbeidsmigranten in principe nodig hebben. Daarom horen zij ook deze zorg te dragen.
Daarnaast is er onbegrip betreft de handhaving. Zij zien niet of nauwelijks dat er gehandhaafd wordt op het moment dat er te veel arbeidsmigranten in een
woning verblijven.

Discussie short stay
Reguliere woningen in woonwijken
-

-

Short stay hoort niet of beperkt mogelijk te zijn in reguliere woningen in woonwijken. De arbeidsmigranten hebben andere culturen en normen en
waarden. Hierdoor ontstaat er een rommelige beeld van arbeidsmigranten die komen en gaan.
Door middel van het verblijven in reguliere woningen ontstaat er oneerlijke concurrentie op de woningmarkt. Op dit moment is er al sprake van een
beperkt woningvoorraad. Hierdoor wordt dat versterkt.
Arbeidsmigranten die dezelfde afkomst hebben zullen elkaar opzoeken. Als Nederlander ga je in het buitenland vaak ook opzoek naar mensen van
Nederlandse afkomst.
De reguliere woningen waar arbeidsmigranten in verblijven moeten goed beheerd worden. Hierover zijn ze sceptisch. We moeten minder
arbeidsmigranten per woning toestaan, zodat er geen overlast wordt bezorgd.
We moeten er voor waken dat het huisvesten van arbeidsmigranten koste gaat van onze eigen woonbehoefte. De overheid slaagt er nog
onvoldoende in om andere (urgent) woningzoekende te huisvesten. Dit kunnen we doen door te sturen hierop. We kunnen bijvoorbeeld maximaal
twee personen per woning toestaan. Dit zal er tot moeten leiden dat het minder aantrekkelijk wordt voor huisjesmelkers om een woning te kopen.
Doordat de overheid er onvoldoende in slaagt om andere (urgente) woningzoekende van een woning te voorzien is het draagvlak voor
arbeidsmigranten kleiner. Essentieel voor het krijgen van draagvlak is: “denk ook aan de andere inwoners”. Negatieve beeldvorming moet niet
versterkt worden.

Grootschalige huisvesting in woonwijken
- Het beheer dient goed te zijn. Bij het vestigen van 30/40 arbeidsmigranten zal het lastiger worden om het te beheren.
- We willen geen concentratie van veel arbeidsmigranten in een woonwijk. We hebben ze liever verspreid over verschillende woonwijken. Bij grote
concentraties van arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in een klooster, zal er meer overlast zijn.
- Grote aantallen passen niet bij het karakter van een dorp
- De faciliteiten in het dorp worden minder, waardoor de arbeidsmigranten zich zullen vervelen als ze daar verblijven.
- Bedrijven kunnen grootschalige huisvesting creëren aan de rand van het centrum net zoals de agrarische sector dat doet. Als de arbeidsmigranten
aan de rand van het centrum verblijven zullen ze nauwelijks in het dorp komen, waardoor overlast voorkomen wordt.
De buurtadviseur is van mening dat als de faciliteiten minder worden dit juist als een kans kan worden ervaren, omdat de arbeidsmigranten dan ook
geneigd zijn om de lokale winkels te bezoeken.

Discussie mid stay
Reguliere woningen in woonwijken/ grootschalige huisvesting
-

De auto’s worden niet netjes geparkeerd en tuinen en huizen zien er niet verzorgd uit. Er dient voldoende toezicht te zijn op de kwaliteit en het beheer
van de woningen. Deze taak ligt bij de eigenaren van de woningen.
We vinden het geen probleem als er een gezin in een woning verblijft, maar we hebben liever niet dat er vier verschillende arbeidsmigranten in een
woning verblijven. Het is belangrijk dat er een gelijkwaardige situatie ontstaat.
Als arbeidsmigranten een langere periode in Nederland willen verblijven moeten er mogelijkheden zijn om kennis te maken met de Nederlandse taal
en cultuur. Op het moment dat de arbeidsmigranten mid stay of long stay verblijven moet er sprake zijn van integratie.
Als wijk- en dorpsraad kun je daarop inspringen, verwelkomen en bezoeken. Zo kun je de mensen een beetje in de gaten houden. Daarnaast kun je
hierdoor integratie verwezenlijken.
We hebben overlast op het gebied van parkeren. Vanwege het hebben van een eigen auto en een bedrijfsauto is er dubbele parkeeroverlast.
Grootschalige huisvesting voor de mid stay is met name in de dorpen niet gewenst, bijvoorbeeld 20 arbeidsmigranten die in een kerk verblijven.
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Bijlage 2 Verslag bijeenkomst wijk- en dorpsraden

-

Het verblijven in reguliere woningen dient mogelijk te zijn. Je kunt het vergelijken met de reguliere situaties van Nederlandse gezinnen.
Een enkeling is van mening dat de komst van arbeidsmigranten er voor zorgt dat er sprake is van verdringing op zowel de arbeidsmarkt als
woningmarkt. Maar deze opvatting werd niet algemeen gedeeld.
Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden bij het huisvesten van arbeidsmigranten. Sommige arbeidsmigranten stellen minimale eisen aan
de huisvesting.
We vinden het belangrijk dat er goed toezicht is, goed beheer is en dat er sprake is van regionale afstemming.

Discussie rol actoren
Rol wijk- en dorpsraden
- Onze rol is het verwelkomen van de mensen. De voorwaarde hiervoor is dat er dan wel voldoende communicatie moet plaats vinden tussen
werkgevers en wijk- en dorpsraden.
- Als wijk of dorpsraad kunnen we kennis gaan maken met nieuwe mensen die er komen wonen. Vanuit de gemeente kan dit naar ons
gecommuniceerd worden.
- We willen graag signaleren, maar dan moer er wel iets met deze informatie gebeuren. We willen graag dat dit naar ons teruggekoppeld wordt.
- Op het moment dat er concrete grootschalige verzoeken liggen. Dan wordt de wijk- en dorpsraad er actief bij betrokken.
Andere actoren
- Werkgevers en uitzendorganisaties hebben een grote rol in het huisvesten van
arbeidsmigranten.
- Bij het huisvesten van arbeidsmigranten komt er meer bij kijken dan alleen het regelen van ‘een bed’. Kwalitatief goede huisvesting is dus
noodzakelijk, maar ook recreatieve mogelijkheden om te ontspannen. Daarnaast is het aanbieden van taallessen belangrijk.
- Als er een contactpersoon is vanuit de werkgever/uitzendorganisatie dan moet deze kenbaar gemaakt worden, zodat we daar terecht kunnen voor
vragen en/of klachten. Zij kunnen bij ons aangeven waar nieuwe mensen verblijven, zodat wij die kunnen verwelkomen. Een contactpersoon heeft
dus meerdere functies.

Algemene conclusies
-

Short stay verblijf in reguliere woningen in woonwijken is niet of beperkt mogelijk.
Grootschalige huisvesting voor short stay hoort niet mogelijk te zijn in de woonwijken. Bedrijven kunnen grootschalige huisvesting creëren bij de
bedrijventerreinen.
Mid stay verblijf in reguliere woningen in de woonwijken moet mogelijk zijn mits het beheer en het toezicht goed is.
Grootschalige huisvesting in de woonwijken is alleen mogelijk als het om een klein aantal gaat en het beheer goed is.
Wijk en dorpsraden willen de arbeidsmigranten verwelkomen en signaleren als dat nodig is. Voorwaarde hiervoor is dat er communicatie en
terugkoppeling moet plaats vinden.
Werkgevers hebben niet alleen de taak om de arbeidsmigranten te huisvesten, maar ook in het aanbieden van taallessen.

Afspraken
Ø
Ø
Ø

Deze notulen worden gedeeld met alle aanwezigen, zodat hier opmerkingen bij geplaatst mogen worden en de niet aanwezigen ook op de hoogte
zijn.
De bevindingen die uit deze bijeenkomst zijn voortgevloeid worden gewaarborgd, doordat ze meegenomen worden in het advies
Deze notulen worden opgenomen als bijlage in het collegevoorstel die ten grondslag liggen aan het beleidskader
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Gesprekken arbeidsmigranten grootschalige huisvesting
Datum 07-03-2019
Bedrijf: Otto Work Force
Arbeidsmigrant 1 (man)
Een aantal jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen met de intentie om geld te verdienen. Ik ben alleen naar Nederland gekomen en heb geen gezin in
Polen. Naarmate de tijd merkte ik dat het lastiger werd. Dit komt voornamelijk door de verblijfplekken. Mijn eerste verblijfplaats was in een reactiepark in
Heeswijk-Dinter. De recreatiepark is inmiddels gesloten.
Op dit moment woon ik in een bungalow met nog drie andere personen. De slaapkamer wordt gedeeld met zijn tweeën. De situatie is lastig, omdat je met
elkaar rekening moet houden.
De een vertrekt en de ander wil juist langer verblijven. Ook verschillen de huisgenoten van leeftijd. Doordat er te veel verschillende mensen in een ruimte
verblijven is het lastig vol te houden. Het zou fijner zijn als er geselecteerd werd welke personen bij elkaar passen en samen zouden kunnen verblijven. Ik heb
het naar mijn zin in Nederland, maar de huisvesting in Nederland vind ik minder. Voor een korte periode is het te doen (short stay), maar voor een langere
periode is dit lastig vol te houden. Mijn voorstel zou zijn om grootschalige huisvesting mogelijk te maken net zoals in Waalijk, waarbij er een beheerder. Ik zou
het niet erg vinden om een kamer te delen. Mits er regels worden opgesteld en de personen geselecteerd worden.
Arbeidsmigrant 2 (man)
Ik woon samen met mijn vriendin in een Bungalow in Heeswijk-Dinter. De persoon die in de bungalow woonde moest dezelfde dag nog vertrekken. Deze
persoon had de bungalow in een niet nette staat achter gelaten. De verblijfplaats was niet schoon en wij waren er dus niet blij mee. We verbleven daar voor
een periode van vier maanden. Op dit moment woon ik in Uden en huur ik een kamer met mijn vriendin. De keuken, woonkamer en de badkamer worden
gedeeld met de andere huisgenoten. Wij ervaren dat zelf niet als een probleem, omdat het ruim en hygiënisch is.
Wat ik graag zou willen is dat er meer privacy is en dat er ook ontspannende voorzieningen zijn, zoals een xbox, televisie en een kaartenspel. In eerste
instantie ben ik gekomen om geld te verdienen, maar ik zou graag langer willen blijven. Via het internet zoek ik alle informatie op over hoe alles in Nederland
geregeld is, bijvoorbeeld de belastingen. Ik lees ook de informatie op de website van de gemeente. Deze informatie is in het Engels beschikbaar.
Medewerker Otto Workforce (man)
De accommodatie wordt geregeld door een externe partij. Otto Workforce huurt de verblijfplekken van Good stay en Otto Workforce verhuurt de
verblijfplaatsen vervolgens door aan arbeidsmigranten. We willen buddy’s maken, zodat zij elkaar kunnen uitleggen hoe bepaalde dingen in Nederland
geregeld worden. Zo worden ze beter wegwijs.
Arbeidsmigrant 3 (vrouw)
Op dit moment woon ik in een bungalow in Mill samen met drie anderen. Ik woon al 10 jaar in Nederland. We proberen dit samen zo schoon mogelijk te
houden. Als een persoon een verblijfplaats achter laat hoort het netjes achter gelaten te worden. Ik heb gemerkt dat dit vaak niet het geval was. Op het
moment dat je intrekt ziet het er erg onhygiënisch uit. Als het onhygiënisch wordt achtergelaten wil je het liefst ook niet andermans troep opruimen. Op het
moment dat een verblijfplaats schoon is ben je ook geneigd om de plek schoon achter te laten. Toen ik een verblijfplaats zocht heb ik dit vaak online gedaan.
Ik keek dan naar kamers die te huur waren. Ik had er ook geen problemen mee om een verblijfplaats te delen met anderen. Het si wel belangrijk dat er regels
worden gemaakt., omdat een huisgenoot vaak iets niet opruimt als het niet van hem/haar is. In principe zou het delen van een studio met zijn tweeën perfect
zijn. Ik zou er ook geen problemen mee hebben om een keuken te delen. De badkamer zou ik wel graag prive willen hebben.
Het komt er op neer dat de arbeidsmigranten een probleem ervaren met de verhuurorganisatie Good stay. Zij vinden verblijfplaatsen nogal koud en
onhygiënisch. Daarnaast is het ook belangrijk dat je het met een kamergenoot kan vinden. Op het moment dat je het niet met je kamergenoot kan vinden ben
je ook niet geneigd om samen op te ruimen.
Arbeidsmigrant 4 (man)
Ik woon sinds 9 maanden in Nederland samen met mijn vriendin. We wonen in een bungalow. Na een lange reis zit je er niet op te wachten om terecht te
komen in een onhygiënische verblijfplaats. We zouden graag langer in Nederland willen blijven, daarom zijn we opzoek gegaan naar een verblijfplaats via
airbnb. Helaas kregen we een boete van 1000 euro.
Arbeidsmigrant 5 (man)
Ik kwam met de intentie naar Nederland om er maar twee maanden te verblijven, maar ondertussen ben ik er al vier jaar.
Arbeidsmigrant 6 (man)
Ik ben eerst voor drie maanden naar Nederland gekomen en daarna teruggekeerd naar mijn land van herkomst. Inmiddels ben ik al zeven jaar in Nederland.
Als het nog bevalt dan ben ik van plan om te blijven.
Binnen de groep was er een jongen die graag wil keren naar zijn land van herkomst, omdat hij zijn familie en vrienden mist. De overige 9 personen willen
graag voor een langere tijd in Nederland blijven. Als een van deze personen alsnog besluit om te vertrekken dan zal dat zijn vanwege de accommodatie. De
hoofdreden is natuurlijk om geld te verdienen en het werk bevalt ze ook, maar de huisvesting speelt ook een belangrijke rol. Ook al is het laaggeschoold
werken vinden zij dit geen punt. Twee van de tien personen bezitten een universitaire diploma. Maar op dit moment werken ze in de logistiek.
Arbeidsmigrant 3 (vrouw)
Ik denk dat we eerst de Nederlandse taal voldoende moeten spreken alvorens we een hoge functie kunnen krijgen. Op dit moment kunnen we niet
doorgroeien, omdat we alleen Engels spreken. Het beheersen van de Nederlandse taal maakt het gemakkelijker. Ik zou graag de Nederlandse taal willen
leren maar de mogelijkheden zijn beperkt. De kosten zijn 55euro per uur. Dat vind ik te veel, daarom ben ik opzoek naar goedkopere alternatieven. Deze
alternatieven kan ik helaas niet vinden.
Medewerker Otto Work force uit Polen (vrouw)
Ik ben naar Nederland gekomen om geld te verdienen voor mijn studie. Ik heb een fijne woning en een goede baan. Ik heb hier familie en vrienden, waardoor
ik niet meer terug zou willen keren naar Polen. Dit is nu mijn thuis. Sommige vrienden van mij zijn na een week al terug gekeerd naar hun land van herkomst
en dit komt doordat de huisvesting erg slecht aan toe was.
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Bijlage 3 Gesprekken met arbeidsmigranten

Voor zowel short stay als mid stay zou dit een oplossing zijn.
Arbeidsmigrant 1 (man)
Als we naar de winkel moeten gaan we met de fiets of we rijden met iemand mee die wel een auto heeft. Als je snel iets nodig hebt is het dus wel lastiger. In
het centrum zijn er meer mogelijkheden. Buiten het centrum kost alles meer tijd en heb je minder opties.
Samenvatting en conclusie door Frank
1. In eerste instantie zijn de arbeidsmigranten gekomen om te werken
2. Huisvesting is heel erg belangrijk. Het moet schoon zijn en het liefst willen ze ook wat privacy hebben.
3. Het delen van huisvesting is niet erg, mits je ongeveer dezelfde huisgenoten hebt en er regels zijn.
4. Als je hier een langere tijd bent wil je graag de Nederlandse taal machtig zijn.
5. Het zou fijn zijn hier om langer te verblijven, want ze hebben het hier erg naar hun zin.
Iedereen bevestigt dat deze samenvatting correct is
Medewerker Otto Work Force (man)
Jonge mensen blijven meestal kort. Personen tussen de 25-30 blijven meestal langer.
Arbeidsmigrant 3 (vrouw)
Iedereen heeft andere behoeften, zoals drukte, muziek luisteren, drinken, blowen een ander wil weer rust. Het selecteren van de huisgenoten zou dus een
beter uitkomst zijn. Verschillende personen in een woning gaan niet samen. Daarnaast kunnen regels er voor zorgen dat er structuur komt en dat je je niet
gaat ergeren aan je huisgenoten.
Arbeidsmigrant 4 (man)
Eerder is er iets stuk gegaan wat niet mijn schuld is en waardoor ik een boete moest betalen. Het is lastig aan te tonen wie het heeft gedaan, omdat op het
moment dat je de verblijfplaats intrekt niet alles er netjes uit ziet en heel is
Meneer Otto Work Force
Dit soort situaties laten zien dat het heel lastig is. Er is sprake van een vicieuze cirkel, omdat de arbeidsmigrant het bij ons huurt maar wij als
uitzendorganisatie de verblijfplaatsen ook huren van Goodstay. Als we een klacht krijgen van een arbeidsmigrant en het willen oplossen duur het dus langer.
Hierom is het ook niet de meest ideale situatie. Net zoals het in Waalwijk is geregeld. We willen graag grootschalige huisvesting in de gemeente Meierijstad
creëren. Dit zou verblijfplaatsen moeten bieden voor de eerste paar jaar waarin een arbeidsmigrant in Nederland is.

Gesprekken arbeidsmigranten kleinschalige huisvesting
Datum: 13-3-2019
Uitzendorganisatie: Synergie international recruitment
Locatie 1
Huidige situatie, intentie en ervaringen
Arbeidsmigrant 1 (vrouw)
Ik ben naar Nederland gekomen om geld te verdienen. Ik ben weduwe en ben alleen naar Nederland gekomen. Ik was genoodzaakt om hier te werken, omdat
er in polen niet genoeg werk te vinden is. Daarnaast is de standaard leven in Polen net zo duur als in Nederland. Maar in vergelijk tot Nederland is het
inkomen in Polen 1/3. Ik ben dus genoodzaakt om hier een nieuwe start te maken. Op dit moment woon ik 1.5 jaar in dit huis en ben ik in totaal 4 jaar in
Nederland. Ik ga soms terug naar Polen om mijn kind te bezoeken. Ik vind het fijn om in Nederland te wonen. Er wonen hier sympathieke en vriendelijke
mensen.
Arbeidsmigrant 2 (vrouw)
Ik ben hier nu een half jaar in Nederland. Ik kom zelf ook uit Polen en ik ben van plan om hier nog 4,5 jaar te blijven tot mijn pensioen om naderhand terug te
keren naar Polen. Ik vind het fijn om hier te wonen. Het valt me op dat de Nederlandse heel vriendelijk zijn. Als je op straat loopt groet en lacht iedereen naar
je. Dat geeft mij een fijn gevoel.
Voor dat ik in dit huis woonde heb ik nog ergens anders gewoond. Toen woonde ik samen met mensen uit Bulgarije en Litouwen. Op dit moment zijn mijn
huisgenoten allemaal afkomstig uit Polen. Dit maakt het voor mij makkelijker. Ik spreek geen Engels, dus de communicatie is makkelijker. Daarnaast heb ik nu
het gevoel alsof mijn huisgenoten mij meer begrijpen. We delen dezelfde cultuur en gewoontes. Dit is een beetje houvast en krijg je het familiegevoel wat we
missen.
Arbeidsmigrant 3 (man)
Momenteel verblijf ik 8 jaar in deze woning en ben ik 11 jaar in Nederland en kom ook uit Polen. Ik ben vrijgezel en heb geen gezin in Polen. Ik heb naar mijn
zin op werk. Mijn werkzaamheden bestaan uit machinale productiewerk van automatten. Voorlopig ben ik ook nog niet van plan om terug te keren. Ik vind het
prima in Nederland en naar mate de tijd kijk ik hoe lang ik nog wil blijven.
Arbeidsmigrant 4 (man)
Ik ben twee weken in Nederland. Ik kom uit Polen en ik ben getrouwd. Hiervoor heb ik in Engeland gewoond. Ik vind het hier in Nederland beter, omdat ik hier
de steden in zijn algemeenheid schoner er uit vind zien. Je kunt zien dat de Nederlandse samenleving veel geeft om hoe hun woningen en tuinen er uit zien.
Arbeidsmigrant 1 (vrouw)
Ik heb twee jaar lang in een chalet gewoond in een recreatiepark. Daar had ik het niet naar mijn zin. We woonden daar met in totaal zes personen. Ik had er
ook voor kunnen kiezen om alleen in een chalet te gaan wonen, maar dat is voor mij niet voordelig. Daarom kiezen we er voor om met zijn zessen te wonen
en de kosten te delen. Ik vind het heel belangrijk dat de mensen de huisgenoten elkaar begrijpen en met elkaar samen kunnen leven. We maakten roosters
en aan de hand daarvan verdeelden we de schoonmaaktaken. Dit is handig als je met elkaar samenleeft. Anders ontstaat er miscommunicatie.
Arbeidsmigrant 1 (vrouw)
De plek van huisvesting is een individuele behoefte. Ik kan niet voor iedereen spreken. Wij denken net als alle andere mensen. De een heeft behoeft aan rust
en de andere wil graag in het centrum wonen. Ik denk dat dit meer gekoppeld is aan leeftijd.
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Arbeidsmigrant 2 (man)
Huisvesting net zoals het in Waalwijk is geregeld zou ideaal zijn. Ook voor een langere tijd. Aan de rand van het centrum wonen zou ik geen probleem vinden.
Het belangrijkste is dat het een rustige omgeving is. De meeste zijn in bezit van een fiets of auto om naar het centrum te gaan.

Iedereen is het met elkaar eens dat de badkamer en keuken gedeeld kan worden met maximaal 6 personen. Meestal is dit ook tussen de 4 en
6 personen.
Medewerker Synergie
Er zijn wekelijks gemiddeld 4 arbeidsmigranten die zelf een verblijfplaats gaan huren en dit dus niet doen via ons. Als we een verblijfplaats bieden proberen
wij rekening te met wie we bij elkaar plaatsen. Op voorhand geven we ook aan als het werk bedoeld is voor een langere tijd. Dit werk is niet bedoeld voor
shorts stay. Op voorhand weten de arbeidsmigranten dus ook waar ze aan toe zijn

Taal leren
Arbeidsmigrant 1 (vrouw)
Ik vind de cultuur van Nederland en Polen niet heel erg verschillend. Ik zou graag de taal willen leren, maar ook op de hoogte zijn van alles wat in de
Nederlandse maatschappij gebeurt. Ik vind de taal heel lastig, met name de klanken. In Schijndel worden er in de bibliotheek taallessen gegeven. Daarnaast
worden er ook Den Bosch taallessen aangeboden. Daar kunnen we naar toe met het openbaar vervoer.
Medewerker Synergie
De jobcoaches spreken ook Pools. Voertaal op het werk kan dus in de eigen taal. De drang om de Nederlandse taal te leren wordt zo minder dan 10 jaar
geleden.

Weg vinden naar instanties
Arbeidsmigrant 2 (vrouw)
Als ik een afspraak wil maken bij bijvoorbeeld de huisarts kunnen we naar de jobcoach gaan. Die maakt voor ze een afspraak. Dan wordt ik thuis opgepikt en
naar de afspraak gebracht. De tweede afspraak ben ik alleen gegaan op de fiets. Ik wilde het graag alleen proberen en met handgebaren kon ik uitleggen
waarvoor ik kwam.
Medewerker Synergie
Zodra ze bij ons komen werken wordt er voor gezorgd dat zij een bsn nummer krijgen. Als ze wat nodig hebben kunnen wij ze helpen. Ik sta er versteld van
hoe sommige daar zelf hun weg in kunnen vinden.
Arbeidsmigrant 1 (vrouw)
De gemakkelijke dingen probeer ik alleen te doen. Voor lastige dingen worden wij geholpen door een consultant.
Arbeidsmigrant 3 (man)
We bouwen hier onze eigen netwerk op. Zoals het nu gaat vind ik het prima. Ik red me wel.
Arbeidsmigrant 1 (vrouw)
We hebben prima contact met de buren. Zolang ik hier werk zou ik hier ook graag willen blijven wonen. Het ligt wel aan de groep en aan de samenstelling met
hoeveel mensen je de sanitaire voorzieningen kan delen.
Arbeidsmigrant 3 (man)
Als de personen hygiënisch zijn dan vind ik het niet erg om te delen, maar als dat niet zo is heb ik daar moeite mee.

Locatie 2
Arbeidsmigrant 5 (vrouw)
Ik kom oorspronkelijk uit Polen en ben in september naar Nederland gekomen om te werken (seizoenswerk). In Januari is mijn 21 jarige zoon ook naar
Nederland gekomen om te werken. Ik ben naar Nederland gekomen om een beter bestaan op te bouwen. Voor mij was het een lastige keuze, omdat mijn
dochter al in Nederland woonde samen met haar Nederlandse vriend en mijn zoon in Polen woonde. Daarom heb ik naderhand ook mijn zoon naar Nederland
gehaald. Hij is hier heen gekomen om te sparen voor zijn studie. Ik heb inmiddels de keuze gemaakt om mezelf hier voorgoed te vestigen als het lukt. Wat ik
zo fijn vind aan Nederland is dat iedereen hier gelijk is en heel nuchter. In polen wordt heel erg naar status gekeken en wordt er op gekeken naar
leidinggevenden, Dit merk ik in Nederland totaal niet.
Mijn zoon was in eerste instantie heel sceptisch. Hij studeerde in Polen, maar moest naar Nederland komen om geld te verdienen waarmee hij zijn studie zou
kunnen betalen. Hij heeft het hier erg naar zijn zin, waardoor hij graag wil blijven.
In Polen had ik een baan, maar het inkomen was niet genoeg om van te leven. Zodra de vaste lasten van mijn inkomen af gingen had ik niets meer over. Ook
spullen voor de kinderen kopen ging lastig. Daarnaast zijn de prijzen van de producten in Polen erg veel gestegen daar tegen over staat dat het loon niet is
meegestegen.
Dit is niet de eerste keer dat ik in Nederland ben. In 2010 ben ik gescheiden en in 2012 ben ik toen naar Nederland gekomen om te werken bij de werkgever
waar ik nu ook voor werk. Ik was genoodzaakt om naar Nederland te komen, omdat ik een alleenstaande was met 2 kinderen. Mijn partner betaalde toen der
tijd geen alimentatie. Toen ben ik terug gegaan naar Polen om de situatie met mij ex-partner te regelen. Nadat dit geregeld is ben ik september 2018 terug
naar Nederland gekomen. Ik maakte mij zorgen om mijn zoon die alleen in Polen zat. Toen hij ook hierheen is gekomen heb ik bepaald om definitief te blijven.
Ik heb nog een appartement in Polen die ik samen met mijn ex- partner heb gekocht. Het appartement wil ik als vangnet behouden mocht het niet goed gaan
hier in Nederland. Ik kan het appartement ook nog niet verkopen, omdat ik de verkoop hiervan eerst dien te bespreken en op te lossen met mijn ex.
Ik wil graag een toekomst hier opbouwen, maar dan moet ik eerst de Nederlandse taal leren. Ik heb gestudeerd in de richting van de gehandicaptenzorg.
Hiervan heb ik mijn diploma’s en die wil ik graag naar het Nederlands laten vertalen, maar dan moet ik eerste de Nederlandse taal machtig zijn. Ook wil ik
graag een eigen woning nemen, zodat ik daar zelfstandig met mijn zoon kan wonen.
In dit huis wonen we in totaal met 6 mensen van Poolse afkomst. Hiervan zijn er 5 vrouwen en 1 man (mijn zoon). Vooraf kenden wij elkaar ook niet. Ik voel
me hier niet helemaal thuis, omdat je niet volledig je zelf kan zijn. Ik vind het lastig om met vreemde in een woning te verblijven. Ik merk dat iedereen zo zijn
eigen gewoontes en behoeftes heeft. Je vrijheid is daarom ook beperkt. Je moet bijvoorbeeld snel koken, omdat je rekening moet houden met de anderen die
ook nog moeten koken. Dit geldt ook voor het gebruiken van de badkamer. Daarom hebben wij een rooster gemaakt voor het gebruik van de badkamer en
keuken. Ik kook daarom ook voor 2/3 dagen, zodat ik niet dagelijks de keuken in moet. Ik kook alleen voor mezelf en mijn zoon. De rest kook voor zichzelf.
Ik heb hier in Nederland een fiets waarmee ik overal heen ga. Ook naar mijn werk. Mijn huisgenoten werken bij dezelfde bedrijf als ik, maar wel op
verschillende afdelingen.
De huisgenoten werken bij dezelfde bedrijf, maar wel op verschillende afdelingen.
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Arbeidsmigrant 2 (vrouw)
Ik vind het belangrijkste dat de afstand naar werk zo kort mogelijk is. Daarnaast niet al te ver van centrum. Het zou fijn zijn als alle afstanden af te leggen zijn
met de fiets.

Ik wil graag alles zelfstandig doen. Ik zoek alles op via internet en voordat ik een afspraak heb zoek ik de informatie ook online op en die vertaal ik ook. Zo
ben ik voorbereid op mijn afspraak. Omdat ik ook nog de taal wil leren volg ik een online cursus en gebruik ik een app om woordjes te leren. Via de
onlinecursus kan ik opdrachten makasieen. Dit heb ik online gevonden. Maandelijks betaal ik hier 45 euro voor, alleen de eerste maand kostte 25 euro. Ik
probeer dus alles zelfstandig te doen. Ik moet vaak wel overwerken dus heb hier niet altijd de tijd voor. Als ik moet kiezen voor overwerken of bezig zijn met
de taalcursus dan ga ik voor het overwerken, zodat ik meer geld verdien.
Ik zou graag een woning willen hebben zo dicht mogelijk bij me werk. De afstand moet ik af kunnen leggen met de fiets. Ik wil graag in een rustige omgeving
wonen en niet in een drukke centrum. De voorzieningen moeten wel op fietsafstand zijn.
Conclusies
- Ze raken wegwijs in de maatschappij met behulp van hun eigen netwerk
- Een selectie van personen zou fijn zijn bij het verblijven in een reguliere woning, zodat de huisgenoten met elkaar kunnen opschieten
- Sanitaire voorzieningen delen met 4 tot 6 personen, mits het hygiënisch is
- De taal leren is belangrijk om te integreren, omdat ze in hun eigen omgeving en op het werk vaak in de eigen taal spreken.
- De jobcoaches helpen de arbeidsmigranten bij het maken van afspraken
- Taal kan geleerd worden met behulp van online taalcursussen
- Het verschilt per leeftijd in welke omgeving ze willen wonen (centrum of aan de rand)
- Religie is belangrijk

Gesprek arbeidsmigrant agrarische sector
Datum: 14-03-2019
Bedrijf: Van Hoof zacht fruit & asperges
Van den hoof heeft op dit moment 10 arbeidsmigranten in dienst. Over een maand zijn dat er 15 en met de pieken gaat het om ongeveer 30
arbeidsmigranten. Dit bedrijf heeft alleen Polen en Roemeniers in dienst.

Arbeidsmigrant (man)
Ik kom uit Roemenië en ik ben naar Nederland gekomen met de intentie om geld te verdienden. In Roemenië zijn er te weinig kansen. Ik kom hier alleen heen
om geld te verdienen in een korte periode, zodat ik weer terug kan naar Roemenië. De inkomsten hier zijn om mijn gezin te kunnen onderhouden. Ik heb een
vrouw en een kind in Roemenië zitten.
Dit is de tweede keer dat ik werkzaam ben bij dit bedrijf. Dit werk en het bedrijf bevalt me goed, hiervoor heb ik ook bij een ander bedrijf (slachthuis Vignon)
gewerkt. Daar ben ik terecht gekomen via een uitzendbureau. Ik vond dat bedrijf helemaal niks. Het was een te groot bedrijf met 10 000 werknemers. Daarbij
werkten we ook met shiften. Het verblijf was heel krap. We deelden de slaapkamers met 6 personen. Dit vond ik erg zwaar. Mijn huidige baan vind ik veel
beter. Hier wordt er ook geen ‘nummertje’ op je geplakt, omdat er niet super veel werknemers zijn. Bij dit bedrijf vind ik het verblijf ook veel beter. Er is meer
slaapruimte en de kamer delen we met niet te veel personen. Daarnaast is er een grote woonkamer en keuken. Ik vind het fijn dat er grote ruimtes zijn bij dit
verblijf.
Ik vind het niet erg om de sanitaire voorzieningen te delen, die delen we hier ook. Verder heb ik geen andere bijzondere faciliteiten nodig. Ik kom hier in de
seizoenen alleen naar toe om enkele weken te werken en geld te verdienen. Als er een aanspreekpunt en toezicht is het bedrijf is maakt dat alles makkelijker.
Ik zou ook de taal willen leren en wat meer van de cultuur willen leren. Op dit moment heb ik daar niet de tijd voor, omdat ik hier alleen kom om te werken.
Ik zou het geen probleem vinden om ver van het centrum te wonen. We hebben hier een werkauto staan die ik kan gebruiken. Daarnaast is de supermarkt
hier in de buurt. Als er afspraken gemaakt moeten worden met bijvoorbeeld de dokter dan worden die door de werkgever gemaakt. Hij maakt de afspraak en
gaat met ons mee. Van mijn salaris gaan de zorgkosten, belasting en de verblijfskosten af. Wat er over blijft ontvang ik. Bij mijn vorige werkgever belde ik zelf
de dokter als dat nodig was.
De werkgever regelt alles voor de arbeidsmigranten. Van verblijf tot aan de vliegtickets. Ze komen puur alleen om te werken. Ik ervaar verder ook geen
overlast van mijn huisgenoten. Sommige kennen elkaar wel, omdat ze familie of vrienden van elkaar zijn. We kunnen goed met elkaar omgaan, maar daar ligt
mijn focus ook niet op ik kom hier puur heen om geld te verdienen. We werken ook allemaal dezelfde tijden. Dit zorgt er ook voor dat je geen overlast van
elkaar ervaart.

Conclusie
-

Arbeidsmigranten in de agrarische sector verblijven in Nederland voornamelijk voor korte periodes (short stay). Tussentijds keren zij terug naar het
land van herkomst.
Met de intentie naar Nederland gekomen om geld te verdienen om het gezin in land van herkomst te onderhouden. De voorkeur gaat uit naar zo veel
mogelijk uren maken. Verder heeft de arbeidsmigrant geen andere prioriteiten.
Het is belangrijk dat het verblijf vlakbij het werk is.
Het is geen probleem om het verblijf te delen mits er op de slaapkamer genoeg ruimte is.
Geen grote behoefte aan het wonen in het centrum en om te integreren.
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Ik ben heel erg gelovig. Hier in Nederland zie ik het geloof minder terug in Polen zie je dat heel sterk terug, bijvoorbeeld alle beelden die je buiten ziet.
Daarom ga ik hier vaak ook naar de kerk. Meerdere arbeidsmigranten komen daar vaak.

Convenant arbeidsmigranten
De ondergetekenden:
· De gemeente ……………, vertegenwoordigd door ………………..(naam, functie), hierna te noemen: de gemeente.
· De regio …………….., vertegenwoordigd door ………………..(naam, functie), hierna te noemen: de regio.
· ………………., vertegenwoordigd door ………….. (naam, functie), hierna te noemen: de woningcorporatie.
· ………………….., vertegenwoordigd door…………(naam, functie), hierna te noemen: het huisvestingsbedrijf
· …………….., vertegenwoordigd door…………(naam, functie), hierna te noemen: de werkgever
In aanmerking nemende dat:
· arbeidsmigratie een niet meer weg te denken verschijnsel is in onze samenleving , mede als gevolg van het vrij verkeer van mensen en goederen binnen
de Europese gemeenschap;
· het waarschijnlijk is dat het aantal arbeidsmigranten in Nederland de komende jaren zal toenemen en de groep mogelijk ook van samenstelling zal
veranderen, waarbij de omvang en samenstelling mede afhankelijk zullen zijn van externe factoren waar ieder van de convenantspartijen afzonderlijk niet
of nauwelijks invloed op heeft;
· het voor de economische ontwikkeling van de regio van belang is dat arbeidsmigranten hier werken en het zowel vanuit economisch, als vanuit sociaal
oogpunt van belang is dat de arbeidsomstandigheden en de huisvesting van deze groep goed geregeld zijn.
· dat een lokaal kader voor huisvestingsbeleid daartoe bevorderlijk is;
· het gewenst is dat arbeidsmigranten die hier langere tijd verblijven, integreren in de lokale samenleving en de Nederlandse taal leren;
· registratie van tijdelijke arbeidsmigranten in de Basis Registratie Personen (BRP), dan wel het Register Niet Ingezetenen (RNI) noodzakelijk wordt geacht;
· werkgevers weliswaar een verantwoordelijkheid hebben voor de huisvesting van ‘hun’ arbeidsmigranten, maar het zeker bij langduriger verblijf wenselijk is
dat de arbeidsmigrant zelf die verantwoordelijkheid overneemt en daarvoor terecht kan bij professionele aanbieders van woonruimte;
· dat een goed beheer van de huisvestingsvoorzieningen van belang is om een goed en veilig verblijf van de arbeidsmigranten te verzekeren en de
mogelijke belasting van de omgeving sterk kan reduceren
·

Hoofdstuk 1: Spreken met elkaar af
In gezamenlijkheid en waar mogelijk in samenspraak met (vertegenwoordigers van) de arbeidsmigranten zelf te bevorderen dat er voldoende goede en
veilige huisvesting voor arbeidsmigranten beschikbaar is.
I. gemeentelijke opgave
Uit onderzoek bleek dat Meierijstad een discrepantie heeft tussen het aantal wonende en werkende arbeidsmigranten. De opgave wordt geschat op circa
2000 a 2500 kwalitatieve bedden.
Deze extra bedden zijn nodig ter vervanging van huisvesting in panden en/of op plekken waar dat – zelfs na een eventuele aanpassing - niet mag en
anderzijds om te voorzien in de verwachte groei in de vraag naar arbeidsmigranten.
2. De gemeente verplicht zich om een maximale inspanning te plegen om er voor te zorgen dat benodigde aanpassing van het bestemmings- cq
omgevingsplan , inpassing in de omgeving, aanpassing van overige regelgeving/ beleidskaders, die nodig zijn om de locaties voor nieuwbouw, tijdelijke
gebouwen en/of transformatie te realiseren, tijdig zijn afgerond.
II. Afspraken over het tempo van realisatie
1. Meierijstad heeft een grote opgave. Deze wordt grotendeels door marktpartijen opgelost. Het tempo van realisatie ligt bij de initiatiefnemers van de
huisvesting De gemeente Meierijstad zal per aantal/ locatie kijken of dit past bij de aard van de omgeving.
2. De realisatie van het aantal plaatsen wordt gemonitord met behulp van inzicht in het aantal BRP inschrijvingen en het aantal arbeidsmigranten waarover
toeristenbelasting betaald wordt.
Hoofdstuk 2: Overeenkomst algemeen.
Partijen onderkennen dat voor het realiseren van de huisvestingsopgave vier onderwerpen in samenhang moeten worden bezien en aangepakt:
1. Het voorzien in voldoende huisvesting die ten minste aan de landelijk vastgestelde normen voldoet;
2. Het afzien door werkgevers /uitzendorganisaties van huisvesting van migranten in niet daartoe bestemde of geschikte locaties.
3. De handhaving t.a.v. woon- of verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen .
4. De registratie van arbeidsmigranten in BRP dan wel RNI.
Partijen hebben daarom hun samenwerking nader geconcretiseerd in de volgende punten die zij zijn overeengekomen:

Artikel 1 Doelen van de samenwerking.
1. Te komen tot voldoende aanbod van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten, die tenminste voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de uniforme
huisvestingsnorm en het Bouwbesluit, waarbij partijen ook oog hebben voor de betaalbaarheid en de duurzaamheid van de voorzieningen.
2. Mede met het oog op het maatschappelijk draagvlak te zorgen dat zowel nieuw en tijdelijk te realiseren als bestaande huisvestingsvoorzieningen zodanig
worden beheerd dat arbeidsmigranten goed en veilig kunnen wonen en belasting van de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen.
3. Zorgen dat arbeidsmigranten volgens de in Nederland geldende wet- en regelgeving te werk worden gesteld en conform de geldende cao worden betaald.
4. Zorgen dat arbeidsmigranten naar mate zij langer in Nederland blijven, meer geïntegreerd raken in de samenleving en de taal leren.
5. Faciliteren dat arbeidsmigranten zich BRP registreren bij langer verblijf dan vier maanden.
6. Zorgen dat huisvestingssituaties die niet aan de landelijke normen en/of lokale voorschriften voldoen z.s.m. beëindigd worden, echter in een tempo dat
past bij de urgentie van de overtreding en waarbij voorkomen wordt dat arbeidsmigranten de dupe worden van die beëindiging 2.
Artikel 2 Duur, beëindiging, wijziging en toetreding.
1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening van het convenant en wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar, met de
mogelijkheid tot verlenging van het convenant met telkens 5 jaar. De verlenging van het convenant wordt tussen partijen, uiterlijk 1 maand voor afloop van
het convenant, schriftelijk overeengekomen.

2

De bed voor bed regeling is gericht op maatwerkoplossingen bij het opheffen van overtredingen. Zie voor meer informatie:
http://www.flexwonenarbeidsmigranten.nl/nieuws/introductie/
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Bijlage 4 Convenant arbeidsmigranten

Hoofdstuk 3: Verplichtingen van partijen
Paragraaf 1: Verplichtingen van (de) gemeente(n).
Artikel 3:
1. De gemeente spant zich in binnen de geldende regelgeving en jurisprudentie en met inachtneming van alle relevante belangen, waaronder in ieder geval
begrepen die van omwonenden, een beleidskader vast te stellen dat voldoende mogelijkheden biedt om bestaande huisvestingscapaciteit te benutten,
dan wel nieuwe en tijdelijke gebouwen te realiseren.
2. Bij de vaststelling wat ‘voldoende’ is wordt tenminste uit gegaan van het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente werkzaam is of zal zijn, dan wel van
andere in regionaal verband daarover gemaakte afspraken.
3. Het beleidskader zal tenminste de criteria bevatten volgens welke de gemeente aanvragen tot het benutten van bestaande, dan wel het realiseren van
nieuwe huisvesting zal beoordelen.
4. De gemeente zal daarbij ook het tijdelijk gebruik van locaties in afwijking van het bestemmingsplan serieus overwegen
Artikel 4:
1. De gemeente zal handhavend optreden tegen huisvestingssituaties die niet voldoen aan de landelijke of plaatselijke voorschriften en daarbij ook de
certificering o.g.v. de uniforme huisvestingsnorm betrekken.
2. De gemeente zal bij de sanctie en de periode die geboden wordt om huisvestingssituaties die niet aan de voorschriften voldoen te beëindigen, rekening
houden met de ernst van de overtreding en de urgentie om die op te heffen en daarbij het belang van de arbeidsmigranten zwaar laten wegen. Daarbij
houdt de gemeente ook rekening met de belangen van derden zoals omwonenden..
3. De gemeente verklaart zich bereid om met werkgevers of huisvesters in gesprek te gaan over hun huisvestingsportefeuille in die gemeente en zo in goed
overleg vast te stellen welke huisvestingssituaties (voor zover nodig) onder welke voorwaarden een vergunning kunnen krijgen, welke in welk tempo
beëindigd moeten worden en hoe de gemeente zal meedenken dan wel faciliteren? bij het vinden van alternatieven. (Bed voor bed regeling)
4. De gemeente zal bij de wijze waarop zij handhaaft en de bed voor bed regeling toepast ook goed werkgeverschap meewegen, ic de toepassing van de
cao, de wettelijke eisen aan het werkgeverschap en het voldoen aan de uniforme huisvestingsnorm.
Artikel 5:
1. De gemeente verplicht zich inschrijving van arbeidsmigranten in de BRP mogelijk te maken en in overleg met werkgevers zodanige voorzieningen te
treffen, dat dit op efficïente wijze kan plaatsvinden, uiteraard binnen wettelijke kaders, maar rekening houdend met groepsgewijs aanbod en werktijden
van de arbeidsmigranten.

Paragraaf 2: Verplichtingen van de huisvesters
Artikel 6:
1. De woningcorporaties (en de gemeenten waar een woonruimteverdelingssysteem van toepassing is) verplichten zich arbeidsmigranten die aangeven zich
te willen vestigen, in te schrijven als woningenzoekende en te behandelen zoals gangbaar is voor woningzoekenden met een vergelijkbare
huishoudenssituatie en inkomen.
2. Zij verplichten zich actief voorlichting te geven over de mogelijkheden om aan woonruimte komen aan arbeidsmigranten die langer willen blijven.
Artikel 7:
1. De huisvesters en huisvestende werkgevers verplichten zich om zich aan landelijke normen te houden.
2. Als de huisvester of huisvestende werkgever haar huisvesting uitbesteedt, dan doet zij dit bij een landelijk genormeerde organisatie.
Artikel 8:
1. De huisvesters en huisvestende werkgevers betalen toeristenbelasting over de arbeidsmigranten waar dat nodig is.
2. De huisvesters en huisvestende werkgevers verplichten zich om zowel bij het realiseren van huisvesting als bij het in gebruik geven ervan tenminste de
Uniforme Huisvestingsnorm in acht te nemen evenals alle van toepassing zijnde voorschriften van het Bouwbesluit, het geldende bestemmingsplan c.q.
omgevingsplan en andere gemeentelijke voorschriften, waaronder het bijhouden van een nachtregister als de aard van de voorziening of de van
toepassing zijnde planregels dat vereisen..
Artikel 9:
De huisvesters en huisvestende werkgevers verplichten zich om voor alle vormen van huisvesting die zij aanbieden een passend beheer toe te passen, tenzij
het zelfstandige woonruimte betreft. Dit impliceert dat er tenminste 24/7 iemand bereikbaar is die de taak, bevoegdheden en mogelijkheden heeft om bij
calamiteiten direct handelend op te treden en waarvan de contactgegevens direct in het betreffende pand en bij hulpdiensten beschikbaar zijn.
Artikel 10:
1. De huisvesters en huisvestende werkgevers dragen, bij de huisvesting als bedoeld in artikel 9, zorg voor het voorkomen van overlast voor de omgeving,
stellen daartoe huisregels op en zorgen dat die, zo nodig in vertaalde vorm, bij de bewoners bekend zijn.
2. De huisvesters en huisvestende werkgevers verplichten zich om zorgvuldig te communiceren met omwonenden en hen te informeren over het gebruik
van de huisvestingslocatie, de vorm van beheer die daarvoor geldt en de contactgegevens van degene die bij calamiteiten aanspreekbaar is.
Paragraaf 4: Verplichtingen van de werkgevers
Artikel 11:
1. De werkgever verplicht zich om arbeidsmigranten die bij hem in dienst zijn of voor hem werkzaam zijn conform de Nederlandse wetgeving / cao en
bijbehorende te betalen.
2. Hij is voorts verplicht om genoemde migranten te informeren, stimuleren en faciliteren wanneer een verplichting om zich in en uitschrijven in de BRP van
toepassing is, dan wel inschrijving in de RNI gewenst is en werknemers te stimuleren zèlf de daarvoor benodigde actie te ondernemen.
Artikel 12:
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2. Wijzigingen in dit convenant kunnen slechts met schriftelijke instemming van alle partijen worden overeengekomen. Mondelinge afspraken missen zonder
schriftelijke vastlegging elke geldingskracht.
3. Het is mogelijk dat een partij die niet deelneemt aan dit convenant, gedurende de looptijd van dit convenant als deelnemende partij toe treedt. Daartoe is
instemming van de convenantpartijen vereist, welke instemming partijen alleen kunnen onthouden als zij aantoonbaar ernstig in hun belang worden
geschaad door de toetreding.
4. Partijen kunnen ieder afzonderlijk dit convenant schriftelijk doen beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst in geval van a: faillissement of surséance van
betaling van een der partijen, of b: in geval van ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van dit convenant door een der
partijen indien, nadat deze partij schriftelijk in gebreke is gesteld, niet alsnog binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit
convenant voldoet.

Artikel 13:
De werkgever die zelf huisvesting biedt aan zijn werknemers, zal voldoen aan het verzoek van de gemeente om te komen tot een overzicht van en afspraken
over zijn huisvestingsportefeuille, zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 (bed voor bed regeling), dan wel zelf het initiatief daartoe nemen.
Artikel 14:
1. De werkgever die zelf huisvesting biedt aan zijn werknemers, zal die werknemers nooit verplichten om van die huisvesting gebruik te maken; een
eventuele wens van de werknemer om elders huisvesting te vinden of effectuering van die wens, zal geen gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie.
2. De werkgever die zelf huisvesting biedt aan zijn werknemers zal bij beëindiging van de arbeidsrelatie de betreffende werknemer een redelijk termijn
bieden om alternatieve huisvesting te vinden en zich inspannen om te voorkomen dat de ex-werknemer dakloos wordt.
Artikel 15:
Als een werkgever en/of huisvester vermoedens heeft van een met de uitgangspunten van dit convenant strijdige huisvesting bij een andere partij, dan ligt zij
de gemeente Meierijstad in.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 17:
Partijen evalueren jaarlijks de werking van dit convenant aan de hand van de bereikte resultaten en kunnen zo nodig besluiten tot bijstelling op onderdelen.
Artikel 18:
1. Partijen spannen zich in het geval van een geschil over de inhoud of de uitvoering van het convenant tot het uiterste in om in onderling overleg tot een
oplossing te komen. en kiezen voor het geval dat niet lukt voor een arbitrage of bindend advies. Lijkt meer op een afdwingbare overeenkomst da op een
convenant..
Aldus overeengekomen en in ……..voud ondertekend d.d. ………….te………………..
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1. De werkgever verplicht zich om een gemeente op verzoek te informeren over het aantal arbeidsmigranten dat voor hem in die gemeente werkzaam is,
wanneer de gemeente die informatie opvraagt met het oog op een realistische planning van huisvestingsvoorzieningen in de gemeente of regio.
2. De werkgever verplicht zich om dezelfde reden ook om de gemeente op verzoek te informeren over zijn verwachtingen van het aantal arbeidsmigranten
dat de komende jaren voor hem werkzaam zal zijn, uiteraard met de daarbij passende voorbehouden.
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Bijlage 5 actuele SNF Nomering
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Bijlage 6 Agrarisch keurmerk flexwonen
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9.1 Aantallen
Uitzendorganisaties zijn aangesloten bij de vakbondsorganisaties ABU of NBBU. Deze vakbonden maken ook gebruik van een eigen cao. In deze cao’s wordt
er gebruik gemaakt van fasesystemen. Deze fasesystemen geven de duur van de periodes aan waarin er contracten worden verleend aan de
uitzendkrachten. De fases zijn te koppelen aan de definities van het verblijf.
Uit de volgende tabel is het verband tussen de cao’s en de verblijfsduur op te maken:
Het aantal arbeidsmigranten dat werkzaam is per fase bij de uitzendorganisaties is uitgedrukt in percentages.
ABU-Cao

NBBU-Cao

Duur periode

Short stay

Fase A

Fase 1 en 2

Maximaal 78 weken

Mid stay

Fase B

Fase 3

Vanaf 78 weken tot 4 jaar

Long stay

Fase C

Fase 4

Vanaf 4 jaar

· Short stay: Fase A/ Fase 1 en 2: ongeveer 75%
· Mid stay
Fase B/ Fase 3: ongeveer 20%
· Long stay: Fase C/ Fase 4: ongeveer 5%
De uitzendorganisaties die deel uit maken van de projectgroep hebben bevestigd dat deze percentages herkenbaar zijn in de praktijk. Uitgaande van deze
percentages en afgezet tegen de aantallen die in Meierijstad werkzaam zijn is het reëel om aan te nemen dat er behoefte is aan woonmogelijkheden voor
mensen die op midstay zijn aangewezen
9.2 Behoefte arbeidsmigranten
Er zijn op drie verschillende huisvesting locaties gesprekken gevoerd met arbeidsmigranten. Doelstelling van de drie verschillende locaties is om in beeld te
krijgen welke wensen en eisen de arbeidsmigranten hebben op het gebied van huisvesting voor nu (short stay) en in een later stadium (mid en long stay).
Deze gesprekken zijn verdeeld in drie categorieën: grootschalige huisvesting, kleinschalige huisvesting en de agrarische sector.
De bevindingen uit de gesprekken zijn als volgt:
Grootschalige huisvesting
- Met de intentie naar Nederland gekomen om inkomen te verschaffen
- Naast het inkomen is huisvesting erg belangrijk. Hygiëne en privacy speelt hier een grote rol in.
- Het delen van huisvesting is niet erg, mits de huisgenoten bij elkaar passen en er regels zijn opgesteld.
- Grootschalige huisvesting zou voor zowel short stay als mid stay een oplossing kunnen zijn
- Als ze hier voor een langere periode verblijven willen ze de Nederlandse taal machtig zijn.
- Ze zouden het fijn vinden om hier langer te verblijven, omdat ze het hier erg naar hun zin hebben.
Kleinschalige huisvesting
- De arbeidsmigranten raken wegwijs in de maatschappij met behulp van hun eigen netwerk
- Een selectie van personen zou fijn zijn bij het verblijven in een reguliere woning, zodat de huisgenoten goed met elkaar overweg kunnen.
- De taal leren is belangrijk om te kunnen integreren. In hun eigen omgeving en op het werk spreken zij vaak de eigen taal, waardoor dit soms nog
moeizaam gaat.
- De werkgevers hebben jobcoaches in dienst en die helpen de arbeidsmigranten bij het maken van belangrijke afspraken.
- Taal kan geleerd worden met behulp van online taalcursussen
- Het verschilt per leeftijd in welke omgeving de arbeidsmigranten het liefst willen wonen
- Religie is een belangrijk aspect
Agrarische sector
- Arbeidsmigranten in de agrarische sector verblijven in Nederland voornamelijk voor korte periodes (short stay). Tussentijds keren zij terug naar het
land van herkomst.
- Deze arbeidsmigranten zijn met de intentie naar Nederland gekomen om geld te verdienen en het gezin in het land van herkomst te onderhouden. De
voorkeur gaat uit naar het maken van zo veel mogelijk uren en verder hebben zij nauwelijks andere prioriteiten.
- Het is belangrijk dat het verblijf vlakbij het werk is
- Het is geen probleem om het verblijf te delen, mits er op de slaapkamer genoeg ruimte is.
- Geen grote behoefte aan het wonen in het centrum en om te integreren.
9.3 Visie omgeving
Naast de gesprekken met de arbeidsmigranten zijn er ook gesprekken gevoerd met de wijk- en dorpsraden. Het doel hiervan was om de wijk- en dorpsraden
te informeren over het proces, op te halen wat de bevindingen zijn van de wijk- en dorpsraden rondom het thema en welke rol zij in willen nemen om te komen
tot optimale integratie en participatie.
De bevindingen uit de gesprekken waren als volgt:
Wijk- en dorpsraden
- Short stay verblijf in reguliere woningen in woonwijken vindt men niet of beperkt mogelijk.
- Grootschalige huisvesting voor short stay hoort niet mogelijk te zijn in de woonwijken. Bedrijven kunnen grootschalige huisvesting creëren bij de
bedrijventerreinen.
- Mid stay verblijf in reguliere woningen in de woonwijken moet mogelijk zijn mits de beheer en de toezicht goed is.
- Grootschalige huisvesting in de woonwijken is alleen mogelijk als het om een klein aantal gaat en het beheer goed is.
- Wijk en dorpsraden willen de arbeidsmigranten verwelkomen en signaleren als dat nodig is. Voorwaarde hiervoor is dat er communicatie en
terugkoppeling moet plaats vinden.
- Werkgevers hebben niet alleen de taak om de arbeidsmigranten te huisvesten, maar ook in het aanbieden van taallessen.
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9.4 Conclusie m.b.t de behoefte
Een voorzichtige conclusie uit het bovenstaande:
- Naast het motief van inkomen is het aanbod aan voorzieningen en de kwaliteit van wonen belangrijker als men ook daadwerkelijk langer wil blijven
- Naarmate men langer verblijft is de behoefte aan privacy en integratie groter
- Er is dan met name behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden
- Het aantal dat een oplossing zoekt na het short stay verblijf schatten we gelet op het bovenstaande in op ongeveer 1000 voor Meierijstad.
- Voor de woningen die men dan zoekt is men veelal aangewezen op de reguliere woningmarkt.
- Aangezien er een krapte is op de woningmarkt en men vaak lange tijd ingeschreven moet staan bij woningcorporaties om in aanmerking te komen
voor een huurwoning is het van belang dat er voor deze groep alternatieven worden aangeboden
- Als het aantal dat een beroep doet op de reguliere woningmarkt hierdoor toeneemt heeft dat consequenties voor andere groepen van
woningzoekenden
9.5 Oplossingen
Op basis van het bovenstaande zijn de volgende oplossingen voor de mid stay mogelijk
- Reguliere woningen waar 4 tot 6 arbeidsmigranten in verblijven. Per verblijfadres kan er een beheerder worden toegewezen die toezicht houdt en
fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente en de omgeving. Deze horen reguliere woningen verspreid te zijn over verschillende woonwijken, zodat
er geen concentratie plaats vind.
- Bestaande leegstaande panden gebruiken om een groter aantal arbeidsmigranten te laten verblijven.
- Flexwoningen waarbij niet alleen arbeidsmigranten hierin kunnen verblijven, maar ook andere (urgente) woningzoekende.
- Afspraken maken met woningcorporaties over combinatie van doelgroepen
- Gelet op de aantallen meer woningen realiseren dan op dit moment in de woonvisie zijn opgenomen.
- In overleg treden met de provincie om realisatie van meer woningen mogelijk te maken
9.6 Rol actoren
Werkgever
De zorg van het huisvesten van de arbeidsmigranten ligt bij de werkgever (short stay). Daarnaast zou vanuit de werkgever een mogelijk aanspreekpunt de
informatie kunnen delen met de arbeidsmigranten over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Verder zou de werkgever kunnen faciliteren in (online)
taallessen voor de arbeidsmigranten, zodat dit bij zal dragen aan het participeren en integreren in de maatschappij.
Gemeente
De gemeente Meierijstad heeft de rand voorwaardelijke taak om te faciliteren in de huisvesting voor arbeidsmigranten. Na de short stay zijn de
arbeidsmigranten voornamelijk aangewezen op de reguliere woningmarkt. Deze taak ligt bij zowel de woningbouwcorporatie als de gemeente Meierijstad als
de particuliere huisvesters. Het huisvesten van de arbeidsmigranten brengt ook andere aspecten met zich mee, zoals de integratie, de taal en
gezinshereniging. De gemeente Meierijstad heeft hier een coördinerende taak in. Daarom zou er vanuit de gemeente Meierijstad een aanspreekpunt
aangewezen kunnen worden die een coördinerende rol heeft en contact kan leggen met de jobcoaches van de werkgevers. Het aanspreekpunt zou ook een
informatieve rol kunnen hebben. Zie hoofdstuk 6 integratie, communicatie en participatie voor een uitgebreide uitleg betreft de integratie, de taal en de
gezinshereniging
Woningbouwcorporatie
De arbeidsmigranten zijn ook een doelgroep die beroep doen op de reguliere woningmarkt. Hoe meer mogelijkheden er zijn voor de short stay zal dit
gevolgen hebben voor de mid stay. Het zorgt er voor dat de vraag toeneemt tegenover het krappe aanbod dat er is. De mogelijk rol van de
woningbouwcorporatie zou zijn om meer woningen te realiseren.
Huisvesters/projectontwikkelaars
Huisvesters zouden de mogelijke rol kunnen innemen om bestaande leegstaande, zowel commercieel als niet-commercieel, panden om te vormen in mid stay
verblijf. Daarnaast zouden zij ook (flex)woningen kunnen realiseren die bestemd zijn voor meerdere doelgroepen.
Wijk- en dorpsraden
De wijk- en dorpsraden zouden een signalerende functie uit kunnen oefenen. Daarnaast is het verwelkomen van arbeidsmigranten, net zoals bij alle andere
bewoners gebeurt, een mogelijke taak die de wijk- en dorpsraden zouden kunnen vervullen
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