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Nr. RI19.0039 (2019)   Betreft: Uitvoering motie CDA huisvesting arbeidsmigranten; beleidskader huisvesting arbeidsmigranten   Aan de leden van de Gemeenteraad     Den Helder, 21 mei 2019.  Op 24 september 2018 heeft de raad een motie van het CDA over de huisvesting van arbeidsmigranten aangenomen. Naar aanleiding hiervan hebben wij u in november 2018  geïnformeerd (RI18.0109) dat er in 2019 regionale afspraken (actualisatie van de regionale kadernota) worden uitgewerkt samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en dat op basis daarvan een nieuw beleidskader voor Den Helder wordt opgesteld. Een nieuw beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Den Helder wordt uitgewerkt zodra de regionale afspraken hiervoor ver genoeg gevorderd zijn. Het was op dat moment niet aan te geven wanneer de nieuwe beleidskaders in 2019 aan de raad worden voorgelegd.  Wij berichten u dat de nieuwe beleidskaders naar verwachting in het derde kwartaal aan uw raad kunnen worden aangeboden.  Er is binnen de regio (gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon) nog geen volledige overeenstemming over de actualisatie van de regionale kadernota. Dit heeft meer tijd gevergd dan verwacht. Als de definitieve concept-nota er ligt (verwachting in juni) gaat deze eerst naar het regionale portefeuillehoudersoverleg en de Stuurgroep Huisvesting Buitenlandse werknemers. Daarna volgt vaststelling door colleges en raden. En op dat moment volgt dan ook de vaststelling van het beleidskader voor Den Helder. Dit zal na het zomerreces zijn, waarschijnlijk in het derde kwartaal.  Zoals wij u eerder berichtten wordt bij de actualisatie van het beleidskader de aangenomen motie, onder andere over het ophogen van het maximum van 40 gehuisveste personen bij agrarische bedrijven naar 50, betrokken. Dit nieuwe maximum voor Den Helder wordt nu reeds bij de toetsing van nieuwe aanvragen gehanteerd. Om dit vooruitlopend op de vaststelling van nieuwe beleidskaders mogelijk te maken is op dit punt vorig jaar reeds regionale instemming verkregen.     Ook melden wij u dat wij op dit moment druk bezig zijn met het invoeren van de registratie van arbeidsmigranten volgens het Westlandse model waarmee we een beter inzicht krijgen in welke arbeidsmigranten waar in onze gemeente gehuisvest zijn. Nog voor de zomer organiseren wij een bijeenkomst voor betrokkenen (werkgevers, uitzendorganisaties, LTO) om hen te informeren over deze wijze van registratie.   Tenslotte is het positief te noemen dat ook gemeenten in de regio’s Alkmaar en West Friesland  voornemens zijn om zich bij het regionale beleid van de regio Kop van Noord-Holland aan te sluiten.  Wij verwachten u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.     Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus    


