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Betreft: Raadsvoorstel Opiniërende beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten 

 

 

Geacht College van B&W, geachte raadsleden, 

 

Op 16 april heeft u het raadsvoorstel “Opiniërende beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten” 

geagendeerd. Naar aanleiding van dit voorstel het volgende. 

 

Op bladzijde 2 van het voorstel schrijft het College va B&W dat zij – voorafgaande aan de bespreking 

van het voorstel in de raad – naast de themabijeenkomsten en gesprekken met stakeholders apart 

een bijeenkomst heeft gehad met werkgevers. In dat kader bevreemdt het ons – als Werkgroep 

Arbeidsmigranten, waarin een aantal bewonersgroepen verenigd zijn, die te maken hebben met 

huisvesting van arbeidsmigranten in hun woonomgeving – dat het College van B&W niet met ons in 

gesprek is gegaan. 

 

Als werkgroep hebben wij de ervaringen van de verschillende bewonersgroepen gebundeld, onder 

andere met betrekking tot de gehanteerde procedures en de wijze waarop burgers daar een rol in 

kunnen spelen, bijvoorbeeld in de vorm van omgevingsdialogen. Daarbij is ons opgevallen dat de 

manier waarop omwonenden betrokken zijn in het proces en de kwaliteit van de omgevingsdialogen 

nogal van elkaar verschilden. B&W heeft weliswaar met één van de bij de werkgroep betrokken 

bewonersgroepen gesproken over de invulling van een goed omgevingsdialoog – wat op zich 

gewaardeerd wordt – maar de bredere ervaringen van de werkgroep blijven zo onbenut. 

 

We moeten opmerken dat de betrokken bewonersgroep het idee heeft, dat zij wel input geleverd 

heeft voor een notitie met betrekking tot de omgevingsdialoog, maar dat een uiteindelijke 

terugkoppeling naar de bewonersgroep en finale afronding van de uitwisseling over een kwalitatieve 

goede omgevingsdialoog niet heeft plaats gevonden. Terwijl er volgens betrokkenen nog wel het een 

en ander over op te merken valt. Ook dient opgemerkt te worden, dat noch in het opiniërende 

raadsvoorstel, noch in het conceptbeleid ingegaan wordt op de (kwalitatieve) eisen die gesteld 

dienen te worden aan zo’n omgevingsdialoog. Er wordt slechts opgemerkt dat de omgevingsdialoog 

plaats moet vinden op initiatief van de aanvrager voor een huisvestingsvergunning om daarmee het 

draagvlak voor de huisvesting te vergroten bij omwonenden. 

 

Wij constateren dat in het voorstel uitputtend ingegaan wordt op uw standpunt dat 

arbeidsmigranten zeer gewenst zijn en dat het daarom van belang is dat zij het gevoel moeten 

krijgen dat zij “welkom” zijn. De motivatie daarvoor: als we de arbeidsmigranten het idee geven dat 

ze welkom zijn, dan zullen zij zich eerder aanbieden aan bedrijven binnen Horst aan de Maas en 

daarmee wordt voorzien in de behoefte aan arbeidskrachten bij het bedrijfsleven. Overigens zonder 

in te gaan op de arbeidsomstandigheden. Een overwegend economische insteek!  



Helaas stellen wij vast dat de mate waarin het college van B&W in de notitie aandacht besteedt aan 

het realiseren van een gevoel van “welkom zijn” bij de arbeidsmigranten  schril afsteekt tegen de 

geringe aandacht die B&W in het voorstel en de notitie besteedt aan de wijze waarop huidige en 

toekomstige omwonenden van groepshuisvesting (in het kader van short stay) en overige huisvesting 

(in het kader van long stay) ondersteund kunnen worden in het realiseren van een plezierige en 

harmonieuze woonomgeving. B&W beperkt zich in de te nemen maatregelen (blz. 5 van de notitie) 

tot “het stimuleren van inwonerinitiatieven voor de integratie en participatie van arbeidsmigranten”. 

Een loffelijk streven, maar daarmee laat u de initiatieven in principe aan de burgers en gaat u niet in 

op de wijze waarop de gemeente door burgers verwachtte of ervaren lasten als gevolg van de komst 

(of aanwezigheid) van arbeidsmigranten, die – B&W constateert dat ook in de notitie – niet makkelijk 

integreren, kunt ondersteunen. 

 

Naar aanleiding van voorgaande doen wij een dringend beroep op u – als bestuur van de gemeente 

Horst aan de Maas – dat u net als met de ondernemers óók apart in gesprek gaat met de 

bewonersgroepen die verenigd zijn in de Werkgroep Arbeidsmigranten. Wij denken namelijk dat niet 

alleen de stem van de ondernemers apart gehoord dient te worden, maar ook de stem van de 

burgers, al was het maar om te komen tot een echte balans in het tegemoet komen aan de spelende 

belangen. U dient als bestuur van de gemeente Horst aan de Maas immers het algemeen belang te 

dienen en niet alleen het belang van – in dit geval – de ondernemers. 

 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de bewonersgroepen, verenigd in de Werkgroep Arbeidsmigranten, 

 

 
Paul Geurts 

(voorzitter van de Werkgroep Arbeidsmigranten) 


