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Gevraagd besluit: 

1. Vaststellen van de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop; 

2. Vaststellen van de Beleidsregels Huisvesting Seizoenarbeiders Den Helder. 

 

Publiekssamenvatting 

In het kader van het project Kompas Noordkop hebben de gemeenten in de Kop van Noord-Holland de 

Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop opgesteld. Deze nota geeft regionaal te hanteren  

beleidscontouren en uitgangspunten aan, waarbinnen elke gemeente vervolgens haar normstellende regels kan 

uitwerken en daarbinnen keuzes kan maken. Deze uitwerking is door de gemeente Den Helder vastgelegd in de 

Beleidsregels Huisvesting Seizoenarbeiders Den Helder. Beide documenten hebben een zienswijzeprocedure 

doorlopen. Zienswijzepunten zijn beantwoord in een nota van beantwoording en waar nodig verwerkt in de 

kadernota.  

 

Inleiding 
Op 2 april 2013 hebben wij u per brief (RI13.0050) geïnformeerd over het project Kompas Noordkop en over de 
totstandkoming van de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop. In deze brief bent u toen 
ook uitgenodigd tot het bijwonen op 11 april 2013 van een regionaal rondetafelgesprek, de zogenoemde 
Noordkoptafel. Op deze bijeenkomst werden vertegenwoordigende organisaties van werkgevers, 
uitzendbranche en huisvestende organisaties, als ook de leden van de colleges en de raden van de 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid gebracht hun mening over de concept-kadernota te geven. De 
concept-kadernota is u toen alvast ter informatie toegezonden. Naar aanleiding van de reacties op die 
bijeenkomst is de concept-kadernota op onderdelen aangepast en vervolgens aan de colleges van 
burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten aangeboden. De colleges hebben vervolgens 
besloten om de concept-kadernota vrij te geven voor inspraak. Ons college heeft tegelijkertijd de beleidsregels 
voor de huisvesting van seizoenarbeiders in Den Helder in overeenstemming gebracht met de regionale 
kadernota en deze richtlijnen samen met de kadernota ter inzage gelegd. 

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging is er één zienswijze ingediend. Het betreft een brief van LTO Noord 

met meerdere zienswijzen op onderdelen van de kadernota. Van deze zienswijzen is er één in de kadernota 

verwerkt. Er is tegemoet gekomen aan de wens van LTO Noord om in de tekst van de kadernota explicieter aan 

te geven dat huisvesting op een agrarisch bedrijf weliswaar primair bedoeld is voor arbeidsmigranten die voor 

het bedrijf werken van de huisvestende agrariër, maar dat het ook is toegestaan om arbeidsmigranten die voor 

andere bedrijven werken te huisvesten. Deze wijziging in de tekst van de kadernota is uiteengezet in de nota 

van beantwoording en betreft paragraaf 5.2 onder punt b. van de kadernota. Voor de overige ingebrachte 

zienswijzepunten van LTO Noord ( en die niet tot aanpassingen van de kadernota hebben geleid) verwijzen wij 

u naar de brief van LTO Noord en de nota van beantwoording. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend op de Beleidsregels Huisvesting Seizoenarbeiders Den Helder. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop is tot stand gekomen onder de noemer van 

het project Kompas Noordkop. Het project heeft tot doel toe te zien op verantwoorde huisvesting (binnen 

wettelijke kaders) van arbeidsmigranten en op het bieden van meer en betere huisvesting voor deze doelgroep  

door het maken van regionale afspraken met overheden en partijen. 
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Kader 

Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten die ook door de regiogemeenten in de Kop is ondertekend. 

 

Argumenten 

Een gezamenlijke regionale aanpak zorgt voor duidelijkheid en afstemming tussen partijen die betrokken zijn bij 

de huisvesting van arbeidsmigranten (gemeenten, uitzendorganisaties, corporaties). Het afspreken van een 

regionaal beleidskader is een eerste stap om vervolgens te komen tot het afsluiten van een convenant tussen 

partijen. 

 

Met de kadernota geven gemeenten in de Kop aan gezamenlijk serieus werk te maken van adequate 

huisvesting voor arbeidsmigranten en daarbij uniforme uitgangspunten te hanteren. 

De in het kader van het project Kompas Noordkop voorbereide kadernota is geen algemeen verbindend 

voorschrift, maar geeft de beleidscontouren en uitgangspunten aan waarbinnen elke gemeente haar 

normstellende regels kan uitwerken en daarbinnen keuzes kan maken. De nota dient hiertoe voor vaststelling te 

worden aangeboden aan de gemeenteraad.  

De kadernota geeft veelal de maximale mogelijkheden aan, zodat gemeenten die de kadernota vaststellen ook 

kunnen kiezen om de huisvestingsmogelijkheden in kwestie niet of in mindere mate mogelijk te maken. 

Slechts op één punt verbiedt de nota huisvestingsmogelijkheden: op recreatieparken is de huisvesting van 

arbeidsmigranten niet toegestaan (dat is in de beleidsregels van Den Helder ook zo geregeld). 
De kadernota gaat dus niet boven de lokale beleidsregels van een gemeente bij het toetsen van aanvragen 
voor huisvesting van seizoenarbeiders. De lokale beleidsregels vormen het toetsingskader en leggen de basis 
voor het mogelijk maken van huisvesting in bestemmingsplannen. 

 

De uitgangspunten van de kadernota staan de beleidsregels van Den Helder niet in de weg, andersom zijn de  

Beleidsregels Huisvesting Seizoenarbeiders Den Helder in overeenstemming gebracht met de Regionale 

Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Partijen in de Stuurgroep Kompas Noordkop hebben ingestemd met de Concept Regionale Kadernota 

Huisvesting Arbeidsmigranten.  

De gevoerde zienswijzeprocedure volgens de inspraakverordening is een gemeentelijke procedure en valt 

daarmee onder de uitzonderingsgevallen waarvoor geen referendum wordt gehouden volgens de 

referendumverordening (onder artikel 2, onder c.) 

 

Financiële consequenties 

Het project Kompas Noordkop heeft een meerjarige doorlooptijd. Voor 2014 en 2015 zijn er middelen op de 

begroting gereserveerd (jaarlijks € 24.150,-) voor het dekken van de kosten van externe inhuur (projectleider, 

tolk, communicatiemedewerker, administratieve ondersteuning). 

 

Communicatie 

De vaststelling van de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop en van de Beleidsregels 

Huisvesting Seizoenarbeiders Den Helder zal in een persbericht bekend worden gemaakt. 

 

Realisatie 

De regionale kadernota vormt het vertrekpunt voor het maken van afspraken tussen de bij de huisvesting van 

arbeidsmigranten betrokken partijen. Het ligt in de bedoeling om tussen deze partijen een convenant af te 

sluiten.  

 

 

 

Den Helder, 8 oktober 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

loco-burgemeester 

P.N. Bruin  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


