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Betreft: Uitvoering motie CDA huisvesting arbeidsmigranten 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
 
 
 
De raad heeft op 24 september 2018 een motie van het CDA aangenomen over het vergroten van de 
mogelijkheden voor het huisvesten van arbeidsmigranten op agrarische percelen. In deze  
raadsinformatiebrief geven wij aan hoe wij uitvoering aan de motie geven. 
 
 
In de motie heeft u ons college het volgende opgedragen: 
 

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; 

b. Huisvesting op satteliet 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.  

 
 
De regio Kop van Noord Holland werkt aan een uniforme aanpak van de huisvesting van buitenlandse 
werknemers in de regio. Onderdeel daarvan is het doorvoeren van een uniforme, efficiënte en 
gebruiksvriendelijke registratie van deze werknemers. Betrokken partijen zullen worden meegenomen 
bij de uitwerking hiervan. In 2019 zullen er regionale afspraken worden uitgewerkt. Het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord neemt hierin het voortouw. Het beleidskader van Den 
Helder zal vervolgens hiermee in overeenstemming worden gebracht. Het is nu nog niet aan te geven 
wanneer dit in 2019 precies aan de orde is. Wij zullen de raad van dit proces op de hoogte houden en 
u een nieuw beleidskader voor Den Helder voorleggen zodra de regionale afspraken hiervoor genoeg 
gevorderd zijn.   
 
Voor nu geven wij er de voorkeur aan om de door de raad gevraagde beleidswijziging reeds nu in het  
beleid te verwerken omdat er hiermee een rechtsgeldig kader wordt geboden op basis waarvan 
aanvragen voor het uitbreiden van de huisvesting op agrarische percelen kunnen worden beoordeeld 
en vergund. Wij verwachten deze beleidsaanpassing nog dit jaar aan de raad ter besluitvorming te 
kunnen voorleggen. Vervolgens zullen wij tot publicatie overgaan. 
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Omdat de gevraagde maximale omvang van 50 huisvestingsplekken op agrarische percelen niet in 
overeenstemming is met de bestaande regionale afspraken, hebben wij dit ter bestuurlijke afstemming  
voorgelegd aan de regiogemeenten. Deze hebben aangegeven hiermee te kunnen instemmen, 
vooruitlopend op het maken van nieuwe regionale afspraken. 
 
Wij verwachten u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 6 november 2018. 
 
 
 
 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


