
 
Memo    Datum: 30 september 2019 Aan: Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer,  Van: Heleen Keur  Onderwerp: Beleid Huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder   Geachte leden van de commissie,  Het nieuwe beleidskader voor de huisvesting van tijdelijke werknemers in Den Helder staat ter bespreking (niet ter besluitvorming) geagendeerd voor de commissie van 14 oktober. U wordt gevraagd om in deze bespreking uw gezichtspunten ten aanzien van het nieuwe beleid in te brengen.    

Het voorstel In een eerder dit jaar georganiseerde themabijeenkomst voor de raad over kamerverhuur zijn kritische kanttekeningen gezet bij het huisvesten van arbeidsmigranten in de woonomgeving. Het nu voorliggende voorstel is gebaseerd op de opgehaalde input uit de themabijeenkomst met de raad waar het gaat over (terughoudend zijn met) huisvesting in woonwijken. Met de uitkomst van de themabijeenkomst met de commissie in gedachten wordt voorgesteld om het huisvesten in woonwijken onaantrekkelijker te maken door het opwerpen van drempels:   
 goedkope woningen mogen niet worden gebruikt voor de huisvesting van tijdelijke werknemers door te toetsen op WOZ-waarde 
 los van het type woning mogen er niet meer dan 4 personen in een woning worden gehuisvest. 
 de onderlinge hemelsbrede afstand van adressen met tijdelijke werknemers wordt vergroot naar minimaal 200 meter. 
 de parkeernorm wordt verhoogd van 0,5 parkeerplaats per kamer naar 1 parkeerplaats per werknemer.  Daarnaast is bij het opstellen van het vernieuwde beleidskader voor Den Helder gehandeld in de geest van de door de raad aangenomen motie over huisvesting op agrarische percelen. Het voorstel gaat verder dan het verhogen van het maximaal aantal van 30 naar 50 huisvestingsplaatsen bij agrariërs: een maximum wordt nu losgelaten.  

Gevraagd van de commissie Er worden nu geen alternatieve scenario’s en uitgangspunten voor de huisvesting van tijdelijke werknemers aan u voorgelegd. De commissie wordt  uitgenodigd om te amenderen op het voorstel en met eventuele alternatieven te komen. Hierbij wordt tevens de ruimte geboden om een brede dialoog te voeren over de wenselijkheid van kamerverhuur.   In oktober en november wordt, gelijk met het voorstel voor de huisvesting van tijdelijke werknemers, gewerkt aan hoe kamerverhuur wordt opgenomen in het Omgevingsplan, zodat hierover ook eind dit jaar  een voorstel aan commissie en raad kan worden voorgelegd.  
Planning De bevindingen van de bespreking met de commissie neemt het college mee in het uiteindelijke voorstel. Het voorstel wordt voor een periode van vier weken ter inzage gelegd. Na de ter visielegging worden inspraakreacties verwerkt en samen met het concept Beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder ter besluitvorming aangeboden aan het college en de raad.  Bespreking raadscommissie: 14 oktober Tervisielegging: 21 oktober – 18 november College: 19 of 26 november Raadscommissie Stadsontwikkeling en –beheer: 2 december  Raad: 16 december.     


