Amendement

Amendement Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten West Betuwe
De gemeenteraad van West Betuwe, in vergadering bijeen op dinsdag 25 mei 2021.
Kennisgenomen hebbend van het voorstel ‘Vaststelling Beleidsplan Huisvesting
Arbeidsmigranten West Betuwe’ van het college van Burgemeester en Wethouders met
registratienummer GZDGWB146514/150431
Besluit: Het raadsvoorstel-besluit als volgt te wijzigen.
Beslispunt 1 te wijzigen in;
Grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten uit het beleidplan arbeidsmigranten
te schrappen, het betreft: pagina 13, onder ad 1, tekst, pagina 13, groene kader,
no 2 , pagina 14, eerste alinea, pagina 15, groene kader onder overige punten bullet
2, pagina 19, onder kopje "omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten
tweede alinea, pagina 30, paragraaf 7.1. en na laatste blokje "beoordeling inclusief
inspraak", pagina 32 een na laatste blokje opstellen convenanten bij grootschalige
huisvesting" van het beleidsplan;
Andere, kleinschalige huisvestingsinitiatieven met 25 of minder plaatsen bij niet
agrarische bedrijven uit het beleidsplan te schrappen, het betreft: pagina 13, groene
kader onder nummer 3. van het beleidsplan;
De volgende onderdelen van het raadsvoorstel te schrappen: paragraaf 1.2."of het
realiseren van grootschalige huisvesting", paragraaf 1.3. laatste alinea pagina 2,
paragraaf 1.3. pagina 3, eerste en tweede alinea, onder het kopje "kanttekeningen:
paragraaf 1.1., onder de risicoparagraaf: gehele matrix behorende bij het kopje
"geen draagvlak voor grootschalige initiatieven".
De volgende onderdelen van het beleid te wijzigen: pagina 16,groene kader, tweede
bullet onder champignons, pagina 17 groene kader onder kopje "doelgroep" , tweede
bullet aan te vullen met de zin: "Het aantal van maximaal 40 personen is voor mid
stay en short stay samen. Op verzoek van het bedrijf kan (mits voldoende
onderbouwd) van dit aantal worden afgeweken."

Toelichting:
Het beleidsplan arbeidsmigranten maakt de komst van grootschalige huisvesting van
arbeidsmigranten bij de bedrijven Fruitmasters, AH en Blokker mogelijk. De fractie van
Leefbaar Lokaal Belang is tegen deze ontwikkeling. Aangezien dit beleidsplan direct ruimte
geeft aan deze bedrijven om hun initiatieven bij de gemeente in te dienen, kan de
gemeenteraad op grond van het beleidsplan dan niet meer terug omdat de bedrijven dan een
beroep op gerechtvaardigd vertrouwen kunnen doen en eventueel een schadeclaim kunnen
indienen. Een werkgroep die dit proces wil begeleiden komt dan als mosterd na de maaltijd.
De fractie van Leefbaar Lokaal belang is ook tegen het mogelijk maken van kleinschalige
huisvestingsinitiatieven van maximaal 25 personen bij niet agrarische bedrijven door heel de
gemeente heen. Wij zijn van mening dat zowel de wijze van huisvesten als de
kleinschaligheid van deze initiatieven niet goed zijn onderzocht en gewogen tegenover de
impact op en belangen van de directe (woon) omgeving van dit soort initiatieven.
Tenslotte hebben wij in geval van mid stay bij agarische bedrijven ten aanzien van het
maximaal aantal te huisvesten personen (40) een regel toegevoegd die flexibiliteit geeft aan
de betreffende bedrijven, mits zij hun behoefte aan een groter aantal te huisvesten personen
kunnen onderbouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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