27 juni 2019, Franeker

College adviseert snel actie huisvesting arbeidsmigranten
Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Waadhoeke voor het advies van de werkgroep
huisvesting arbeidsmigranten over te nemen. Ze stellen voor de geadviseerde acties snel in gang
te zetten en vragen de raad voor de komende jaren € 275.000,- beschikbaar te stellen. De raad
neemt 11 juli een besluit.
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen en wijkraden,
huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente. Er is met meer
dan 100 betrokkenen gesproken en de verschillende belangen zijn meegenomen in het advies. Een
unaniem advies is aangeboden aan burgemeester Marga Waanders, als voorzitter van de
gemeenteraad.
Voor behoud van leefbare dorpen en wijken adviseert de werkgroep de gemeenteraad vast te
houden aan de 1% norm per dorp of wijk en 10% per straat. Dit betekent dat maximaal 1% van de
huizen in wijk of dorp en 10% van de huizen in een straat kamergewijs verhuurd mag worden aan
arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten die langdurig in Waadhoeke verblijven, worden bij voorkeur
gehuisvest in de kernen. Voor degene die kort verblijven, moet huisvesting mogelijk worden bij
werkgevers op het terrein aan de randen van de dorpen en de wijken. Dit kan in accommodaties
tot 50 personen. Ook wil de werkgroep maatwerk mogelijk maken, maar alleen als hiervoor
draagvlak is in dorp of wijk.
Tijdens de publiekssessie van 28 mei heeft de werkgroep het advies gepresenteerd en zijn door de
aanwezigen diverse aanbevelingen gedaan. De meesprekers vroegen onder andere aandacht voor
handhaving, het vervolgtraject en hoe om te gaan met nieuwe vergunningsaanvragen. Deze
aanbevelingen sluiten grotendeels aan bij de aanbevelingen van de werkgroep en worden
meegenomen in het vervolgtraject.
College van B&W adviseert de raad het advies van de werkgroep over te nemen en snel tot actie
over te gaan. Eén van de eerste andere acties is het opstellen en ondertekenen van een
convenant, om de inzet van alle partijen te borgen. Voor de uitvoering is meer ambtelijke
capaciteit nodig, waaronder handhavingscapaciteit en een coördinator huisvesting en integratie
arbeidsmigranten.
Dinsdag 9 juli bespreekt de raad het collegevoorstel onderling in een kernsessie zodat ze op 11 juli
in de gemeenteraad een besluit kunnen nemen.
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