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CDA 
Den Helder 

MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

24 SteT6YYt~ 2o1~ 

Motie vreemd aan de orde van de dag omtrent huisvesting 
seizoensarbeiders 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 24 september 2018, 

constaterende dat: 
de raad in november 2013 de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop 
en de Beleidsregels Huisvesting Seizoenarbeiders Den Helder heeft vastgesteld; 
Den Helder de enige kopgemeente is die ervoor gekozen heeft niet een maximum van 40 
seizoenarbeiders te hanteren, maar een maximum van 30 omdat er geen behoefte was aan 
meefplaatsen; 
Er sinds de vaststelling van de beleidskaders geen monitoring heeft plaatsgevonden; 
Er bij lokale ondernemers inmiddels al langere tijd behoefte bestaat het aantal 
seizoenarbeiders per bedrijf te verhogen; 
Het college van burgemeester en wethouders bekend is met deze ontwikkeling en 
voornemens is dit in regionaal verband op te pakken; 
De regionale kadernota "huisvesting arbeidsmigranten Noord kop" onder lid 9 stelt dat "Aan 
de hand van evaluatie(s) kan het gekozen beleid indien nodig worden bijgesteld." 

overwegende dat: 
de agrariërs van de gemeente Den Helder in een oneerlijke positie staan ten opzichte van de 
omliggende gemeenten; 
er een duidelijke vraag ligt vanuit de agrarische sector om dit verouderde beleid te herzien, 
zoals reeds bevestigd op de bijeenkomst huisvesting seizoensarbeiders van 10 september 
jongstleden; 
het verruimen van de huisvesting van seizoensarbeiders alsmede het beperken van de 
verplichting voor gemeentelijke inschrijving van seizoenarbeiders die kortstondig werken in 
Den Helder onderdeel zijn van het coalitieakkoord "Helders akkoord" 2018-2022; 

van mening zijnde dat: 
de vraag vanuit de agrarische sector te billijken is; 
herziening van de beleidsregels, inclusief afstemming met de regio en het maatschappelijk 
veld, de nodige tijd vergt; 
de agrarische sector op korte termijn gefaciliteerd dient te worden; 



besluit: 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

1. Vooruitlopend op het vaststellen van geactualiseerde 'Beleidsregels Huisvesting 
seizoenarbeiders' toe te staan dat 
a. er per bedrijf maximaal 50 seizoenarbeiders conform bestaande kwaliteitsnormen mogen 

worden gehuisvest, binnen of aangrenzend aan bestaande bouwblokken; 
/;a.l:..dli~'-.- b. Huisvesting o~1;;*lie~ locaties enkel toegestaan is mits de locatie aantoonbaar 

onderdeel is van het bedrijf; 
c. de onder punt 1. genoemde beleidswijzigingen zo spoedig mogelijk voldoende kenbaar te 

maken; 
2. Voor het zomerreces van 2019 geactualiseerde 'Beleidsregels seizoenarbeiders' ter 

vaststelling aan de raad aan te bieden; 
3. De raad zo spoedig mogelijk te informeren over het voorbereidingstraject, waarvan de 

afstemming met de regiogemeenten en het maatschappelijk veld deel uitmaken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

H.M. Krul G. Assorgia 

Beter voor Den Helder 


