Datum:
Kenmerk:

3 april 2018
Nieuwe aanpak voorbereiding
huisvestingsbeleid arbeidsmigranten
Zaltbommel

Bezoekadres:
Hogeweg 11
Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel
Telefoon: 0418-681 681

PERSBERICHT

Fax: 0418-681 645
E-mail: info@zaltbommel.nl
Internet: www.zaltbommel.nl

Nieuwe aanpak voorbereiding huisvestingsbeleid
arbeidsmigranten Zaltbommel
Gemeente Zaltbommel pakt het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten integraal aan.
Dit is de uitkomst uit het plan van aanpak dat het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zaltbommel vaststelde. Het college betrekt
belanghebbenden en geïnteresseerden actief bij de aanpassingen van het beleid. Zo komt
er een breed maatschappelijk panel en daarnaast komt er een digitale enquête zodat
iedereen zijn inbreng kan geven.
De gemeenteraad verzocht het college in het najaar 2017 om aanpassingen aan het beleid
huisvesting arbeidsmigranten voor te bereiden. Hiervoor heeft het college een plan van aanpak
opgesteld.
Breed maatschappelijk panel en enquête
In april gaat de gemeente aan de slag met het vormen van een breed maatschappelijk panel In
het panel komen onder andere afvaardigingen van dorps- en wijkraden, tuinders,
uitzendbureaus, huisvesters en geïnteresseerde inwoners. Daarnaast komt er medio april/mei
een digitale enquête zodat iedereen zijn inbreng kan geven.
Onderwerpen aanpassing huisvestingsbeleid
Om het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten uit 2017 aan te passen en tot een
concreet en breed gedragen beleid te komen, wil de gemeente onder meer met betrokkenen
praten over de volgende onderwerpen:
 Maximale omvang van geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten
 Ligging van geconcentreerde huisvesting
 Sociaal-maatschappelijke aspecten (zoals integratie, inzet Werkzaak Rivierenland)
Meer informatie over deze onderwerpen staat in het plan van aanpak van de gemeente
Zaltbommel.
Registratiesysteem voor verblijfsadressen arbeidsmigranten
De gemeenteraad vroeg het college ook om onderzoek te doen naar het aantal
arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel en hun woon- en werklocaties. De gemeente zet
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voor de verblijfadressen van de arbeidsmigranten een registratiesysteem op. Het plan van
aanpak gaat verder ook in op de handhaving van het beleid.
Gemeenteraad moet nog budget ter beschikking stellen
De gemeenteraad moet nog wel het benodigde budget voor de uitvoering van het plan van
aanpak ter beschikking stellen. De gemeente heeft in 2018 zo’n €300.000,- nodig voor de
uitvoering van het proces, het registratiesysteem en handhaving van bestaande zaken in 2018.
De gemeenteraad bepaalt wanneer hij hierover vergadert. Dit kan op z’n vroegst in mei. Het
college gaat vooruitlopend hierop al wel van start met de eerste stappen in het plan.
Hoe nu verder?
De gemeente gaat nu eerst aan de slag met het maatschappelijk panel en met een online
enquête. Ze past het beleid vervolgens met de input vanuit de enquête en het panel aan. Het
aangepaste beleid wordt vervolgens besproken in het college. Het concept ligt vervolgens ter
inzage. Iedereen die dat wil kan dan een zienswijze op het aangepaste beleid in dienen. De
gemeente organiseert dan ook informatieavonden om inwoners en tuinders op de hoogte te
stellen van de voorgestelde aanpassingen van het beleid. De gemeente beoordeelt de eventuele
zienswijzen en verwerkt deze in de definitieve aanpassing van het beleid. Daarna zal de
gemeenteraad zich over de aanpassingen van het beleid buigen.. Aansluitend communiceert de
gemeente breed over de uitkomst hiervan zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het
geldende beleid.
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