Raadsinformatiebrief
Onderwerp
Registratienummer

Raadsinformatiebrief nr. 2018 nr. 45
Voortgang huisvesting arbeidsmigranten
Z/17/047725 / DOC-18066317

Datum
Aan
Van
Portefeuillehouder

De leden van de gemeenteraad
Het college van Burgemeester en Wethouders
Dirk-Jan Knol

Op 4 oktober 2017 en 7 februari 2018 hebben we uw raad geïnformeerd over onze activiteiten rond de
huisvesting van arbeidsmigranten. Zoals in het Coalitieakkoord Samen Duurzaam Gezond is aangegeven, willen we de woonomstandigheden van arbeidsmigranten verbeteren en de overlast door kamerbewoning in het centrum van Bodegraven verminderen. Daarom werken we aan de realisatie van
nieuwe kwalitatief goede huisvesting in de gemeente, met aandacht voor de omgeving. Doordat wij
met de nieuwe huisvesting een goed alternatief beschikbaar hebben, kunnen wij beter optreden tegen
kwalitatief slechte huisvestingsituaties elders in onze gemeente. Flankerend beleid, zoals het aanscherpen van de toeristenbelasting en het tegengaan van kamerverhuur, is daarbij van essentieel belang.
De uitwerking van de locaties en het opzetten van flankerend beleid krijgen steeds verder vorm. Wij
verwachten dan ook dat wij u bij dit dossier in het najaar voorstellen ter besluitvorming kunnen voorleggen. Wij stellen ons daarbij de volgende stappen voor:
• In de raadsvergadering van september willen wij u informeren over de voortgang van het project en
de voorgenomen locaties. Bij deze vergadering zullen ook de bij de locaties betrokken initiatiefnemers aanwezig zijn, zodat u met hen kan kennismaken;
• Op 12 oktober willen wij samen met u en de initiatiefnemers een bezoek brengen aan een aantal
gerealiseerde projecten elders in Nederland waar de initiatiefnemers bij betrokken zijn;
• In de raadsvergadering van oktober willen we u vervolgens voorstellen ter besluitvorming voorleggen over:
o De vervolgstappen bij de ontwikkeling van de locaties;
o Aanpassing van de Huisvestingsverordening gericht op het tegengaan van kamerverhuur;
o Aanpassing van de Verordening Toeristenbelasting om te stimuleren dat tijdelijk verblijf (van bijvoorbeeld arbeidsmigranten) plaatsvindt in accommodaties die daar geschikt voor zijn en die
aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van
deze brief vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de griffie.
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