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Afgelopen juli hebben wij u per raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van onze
inspanningen om de huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente beter te organiseren. Daarin
kondigden wij ook aan dat wij u in de raadsvergadering van september verder zouden informeren en
voor u de gelegenheid zouden scheppen om kennis te maken met de betrokken initiatiefnemers;
werkgevers, investeerders en onafhankelijke huisvesters met wie wij in het afgelopen jaar hard
gewerkt hebben aan een brede aanpak van het vraagstuk.
In overleg met de griffie en middels deze geheime raadsinformatiebrief nodigen wij u daarom graag uit
voor een informatiebijeenkomst op maandag 1 oktober 2018 van 21:00 tot 23:00 uur op het
gemeentehuis in Bodegraven. Evenals de besluitvorming van het college en de gesprekken met uw
raad over dit onderwerp tot dusver, heeft de Raadsinformatiebijeenkomst op 1 oktober een besloten
karakter. Op de avond zelf hopen wij u verder te kunnen informeren over het moment waarop de
beslotenheid en geheimhouding op dit dossier ons in ziens kunnen komen te vervallen.
Omdat wij ons realiseren dat sinds de verkiezingen in maart een deel van u mogelijk nog niet volledig
op de hoogte is van dit project en de tot dusver gezette stappen, sturen wij u als bijlagen bij deze
geheime raadsinformatiebrief een aantal documenten toe. Dat betreft de uitgangspunten die in
september 2017 zijn geformuleerd voor het project en de besluiten die het college in januari, juli en
september 2018 in dat kader heeft genomen. Deze stukken zijn in dit stadium van het project nog
geheim.
Behalve om met u en de initiatiefnemers te praten over de voortgang van het project, dient de
informatiebijeenkomst op 1 oktober a.s. tevens als voorbereiding op de studiereis die wij samen met u
en met de initiatiefnemers op vrijdag 12 oktober a.s. gaan maken. Via het RIS en in onze
raadsinformatiebrief van 12 juli jl. is deze dag reeds onder uw aandacht gebracht. Op 1 oktober
informeren wij u graag nader over het programma voor de studiereis en hoe wij daar samen met de
initiatiefnemers voor u invulling aan willen gaan geven.
Zoals eerder toegezegd leggen wij u daarna in de raadsvergadering van oktober en november enkele
belangrijke onderdelen van het project ter besluitvorming voor. Op 1 oktober schetsen wij u
vanzelfsprekend de samenhang van deze onderdelen in het algehele vraagstuk. Tijdens de
informatiebijeenkomst van 1 oktober zullen de initiatiefnemers behalve met u kennismaken, ook op
hoofdlijnen hun plannen gaan presenteren en de wijze waarop zij daar met de gemeente invulling aan
willen geven.

Samen met de initiatiefnemers in het project kijken wij dan ook bijzonder uit naar de
informatiebijeenkomst met u op maandag 1 oktober as. en de studiereis met u op vrijdag 12 oktober
as.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.G. de Jager

mr. C. van der Kamp
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