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Probleemstelling

Het ontbreekt Heerhugowaard aan een concreet beleidskader voor de huisvesting van
arbeidsmigranten.
Inleiding I bestuurlijke achtergrond

De vier gemeenten, Den Helder, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Schagen hebben zich in
juni 2012 aangesloten bij Kompas Noordkop, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten.
Met Kompas Noordkop is, na Kompas West-Friesland, een tweede Kompas project gestart in
Noord-Holland. Centraal bij Kompas staat fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten.
Daartoe worden regelmatig controles gehouden. Er wordt dan bij diverse bedrijven en woningen
gekeken naar juiste huisvesting - binnen wettelijke kaders - van arbeidsmigranten. Naast
handhaven op illegale huisvestingsvormen is het ervoor zorgen dat er meer en betere huisvesting
voor arbeidsmigranten komt.
Algemeen wordt erkend dat EU arbeidsmigranten van grote economische betekenis zijn voor ons
land. In de regio Noordkop gaat het volgens een grove schatting om 8000 EU arbeidsmigranten.
Zij hebben recht op fatsoenlijk wonen. De werkgevers en uitzendorganisaties zijn daar op de
eerste plaats verantwoordelijk voor. Het is aan de overheid om daar de ruimtelijke voorwaarden
(kaders) voor op te stellen.
Op 28 maart 2012 hebben partijen die bij de huisvesting van arbeidsmigranten betrokken zijn, de
Nationale verklaring huisvesting EU arbeidsmigranten getekend. De regio West-Friesland was,
naast onder meer de LTO, VNG en Aedes, één van de ondertekenaars. In de Nationale
Verklaring erkennen de betrokken partijen het belang van een gezamenlijke verantwoordelijkheid
en opgave.
De Nationale Verklaring moet een stimulans bieden om op lokaal en regionaal niveau tot actieve
samenwerking en afspraken te komen tussen vooral gemeenten, huisvesters en werkgevers. Eén
van de acht regio's waarin de Nationale Verklaring nader moet worden uitgewerkt, is de regio
Noord-Holland-Noord. Dit omvat in ieder geval de regio's West-Friesland en Kop van NoordHolland.
Om meer en betere huisvesting te faciliteren is in regionaal verband (Kompas Noordkop) gewerkt
aan nieuw beleid. De projectgroep Voorzieningen van het project Kompas Noordkop heeft de
beleidscontouren voor de huisvesting van arbeidsmigranten geschetst in een regionale
kadernota. Binnen dit beleidskader kunnen de gemeenten hun concrete toetsingsinstrumentarium
in de vorm van onder meer beleidsregels en bestemmingsplannen vormgeven.
Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers, uitzendbureaus, woningcorporaties, kortom van
de markt, om te voorzien in voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. De gemeente heeft
hierín slechts een kaderstellende rol.
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In april jl. is in een conferentie, de zogenoemde Noordkoptafel, aan partijen die zich bezig
houden met huisvesting van arbeidsmigranten, maar ook aan leden van de colleges van
burgemeester en wethouders en leden van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten,
naar hun mening gevraagd over de kadernota. De reacties waren over het algemeen positief en
heeft er toe geleid dat de nota op enige onderdelen is verduidelijkt.
Voor het geven van inspraak heeft de kadernota vanaf eind mei jl. gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage gelegen in de gemeenhuizen van de Noordkopgemeenten.
Er is een inspraakreactie ontvangen. De inspraakreactie en de beantwoording daarvan is
opgenomen in bijgevoegde "Nota beantwoording inspraakreactie LTO Noord op Regionale
kadernota huisvesting arbeidsmigranten Noordkop".
Oplossingsrichtingen

Indien uw gemeenteraad akkoord gaat met de kadernota, dan is een logisch vervolg de verdere
uitwerking van de kadernota in concrete beleidsregels voor Heerhugowaard. De kadernota biedt
de gemeenten daarbij de nodige flexibiliteit, aangezien gemeenten de mogelijkheid hebben om
binnen bepaalde bandbreedtes bepaalde huisvestingsmogelijkheden niet of in mindere mate
mogelijk te maken. De richtlijnen opgenomen in de regionale kadernota zijn dus niet in beton
gegoten. Het doel van het project Kompas is immers om in regionaal verband (en liefst nog
breder) het gemeentelijk beleid ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten te synchroniseren.
De regionale kadernota maakt het mogelijk dat het beleid van de vier deelnemende gemeenten
ter uitwerking van de regionale kadernota op een aantal punten kan verschillen. Dit is nodig
omdat er eenvoudigweg te verschillend over bepaalde zaken wordt gedacht en bovendien zijn de
aard en omvang van de gebieden binnen de regio Noordkop verschillend.
Ondanks de mogelijke verschillen in de uitwerking zal de regionale kadernota er toch toe leiden
dat het beleid van de vier deelnemende gemeenten meer op dat van de andere deelnemende
gemeenten is afgestemd dan voorheen. Het geeft voor huisvesters en werkgevers een duidelijk
beeld van welke type huisvestingsvormen op welke type locaties al dan niet wenselijk zijn.
Juridische gevolgen:

De regionale kadernota past binnen het nieuwe provinciale beleid ten aanzien van de huisvesting
van arbeidsmigranten, dat op 6 mei jl door PS is vastgesteld.
Financiële gevolgen:

nvt

Communicatie:

Het besluit tot vaststelling van de Regionale kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop
wordt bekendgemaakt in de rubriek Officiële mededelingen.
Monitoring/Evaluatie

nvt
Samenvatting

Het ontbreekt Heerhugowaard aan een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Het project Kompas Noordkop (met deelnemende gemeenten Den Helder, Hollands Kroon,
Heerhugowaard en Schagen) heeft geresulteerd in de Regionale Kadernota Huisvesting
Arbeidsmigranten Noordkop welke nu ter vaststelling voorligt. De deelnemende gemeenten
kunnen de nota na vaststelling uitwerken in concrete beleidsregels. De nota biedt de gemeenten
daarbij de nodige flexibiliteit.
Voorstel I besluit:

Uw gemeenteraad wordt voorgesteld de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten
Noordkop vast te stellen als basis voor verdere uitwerking in concrete beleidsregels voor
Heerhugowaard.

