
Aan de Commissie Bezwaar en Beroep 
van de gemeente Horst aan de Maas 
t.a.v. Angelique Schatorje 
 
Beste Angelique Schatorje,  
 
Graag voldoe ik aan het verzoek van de commissie aan te geven, waarom wij beschouwd kunnen 
worden als een  entiteit (groepering, die enerzijds als belanghebbende bij bestuurlijke besluiten 
wenst te worden aangemerkt, maar anderzijds feitelijke rechtspersoonlijkheid mist) die 
belanghebbende is. 
 
De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten is al vanaf 2018 actief en heeft zich vele malen op 
verschillende manieren gemanifesteerd.  

1. Allereerst in de vorm van publicaties (vanuit de werkgroep zelf, bijvoorbeeld in de Hallo, 
waarbij de voorzitter namens de werkgroep heeft ondertekend), in publicaties in 
uiteenlopende media, van facebookpagina’s, lokale weekbladen, het regionale Dagblad de 
Limburger tot landelijke media als de nieuwsrubriek van RTL4 en het Financieel Dagblad. 

2. Zeer regelmatig heeft het college (in de vorm van één of meer wethouders en ambtenaren) 
zowel op initiatief van de werkgroep als op initiatief van het college overleg gevoerd over 
diverse onderwerpen m.b.t. (de huisvesting van) arbeidsmigranten 

3. Zeer regelmatig heeft de werkgroep gebruik gemaakt van het burgerpodium in 
gemeenteraadsvergaderingen. 

4. De werkgroep heeft onder andere m.b.t. het Paraplubestemmingsplan arbeidsmigranten een 
zienswijze ingediend, die ook onderdeel uit heeft gemaakt van de beraadslagingen en die er 
toe geleid heeft dat een concreet voorstel (kort samen te vatten als “als gemeente zélf de 
regie nemen bij de huisvesting arbeidsmigranten”) door het college is opgepakt. En nu – bij 
dit bezwaar – maakt de werkgroep opnieuw gebruik van haar recht om haar inbreng naar 
voren te brengen. 

5. De gemeente, c.q. get college van B&W heeft de werkgroep uitgenodigd deel uit te maken 
van de door de gemeente opgerichte “Klankbordgroep arbeidsmigranten”. 

6. Als werkgroep zijn we uitgenodigd voor het verstrekken van informatie en/of advies  door 
het Aanjaagteam (Commissie Roemer), de Commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer en 
de Adviesraad Migratie (onafhankelijk adviesorgaan voor de regering). 

7. De werkgroep is een “platte” organisatie: zij kent een voorzitter en leden, die regelmatig met 
elkaar overleggen en per overleg taken verdelen, afspraken maken. 

8. De werkgroep publiceert zelf via nieuwskanalen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de 
website van de SP Horst aan de Maas en de facebookpagina “Arbeidsmigranten Horst aan de 
Maas. 

9. In de gesprekken met de gemeente en in de contacten met representanten van de gemeente 
en tijdens openbare optredens hebben zich verschillende mensen gemanifesteerd als leden 
van de werkgroep e/of hebben zij de werkgroep vertegenwoordigd. 

10. In een brief aan de verschillende partijen die in 2021 deelgenomen hebben aan de 
gemeenteraadsverkiezingen wordt het doel van de werkgroep duidelijk, m.n. geëxpliciteerd 
in de inleiding: “De werkgroep wil aandacht vragen voor de keerzijde van de toestroom aan 
arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas, de marktwerking die daarin een grote aanjager is 
én de maatschappelijke impact die dat heeft. Het is daarom van belang, volgens de 
werkgroep, dat de gemeente meer de regie neemt bij die toestroom van arbeidsmigranten 
en een en ander niet over laat aan “de markt”. 

 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
Met vriendelijke groet, 
Paul Geurts (Voorzitter Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas) 


