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In mei 2017 heeft de gemeenteraad verzocht om een onderzoek in te stellen of
het mogelijk is om criteria vast te stellen op grond waarvan bepaald kan worden
of een locatie geschikt is voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Fractie
Samenwerking Reusel-de Mierden heeft destijds gepleit voor een beknopt maar
helder rapport dat met beperkte financiële middelen moest worden uitgevoerd.
Hieraan is in grote mate voldaan. Onze complimenten daarvoor. De
“verkenningen afwegingskader huisvesting Arbeidsmigranten in Reusel-de
Mierden” geeft ons voldoende handvatten om een mogelijke nieuwe locatie te
kunnen beoordelen. Echter zouden wij als fractie Samenwerking Reusel-de
Mierden enkele inhoudelijke aanbevelingen/afwegingen anders ingevuld willen
zien alvorens wij goedkeuring geven aan dit document.
In de toelichting van het afwegingskader zelf, wordt weergegeven dat goed
beheer dé sleutel is voor huisvestingsvormen die geen overlast voor de omgeving
veroorzaken. Wij onderstrepen dit: er mag geen enkele overlast voor de
omgeving veroorzaakt worden. Vandaar dat wij als fractie Samenwerking Reuselde Mierden geen genoegen nemen met het gegeven dat een op te stellen
beheersplan als aanbevolen voorwaarde wordt gesteld. Voor ons moet dit worden
gewijzigd in een absolute voorwaarde. Sterker nog: als aan deze voorwaarde niet
kan worden voldaan, is het initiatief direct ongeschikt.
Ditzelfde geldt, wat ons betreft, eveneens voor de zorgvuldige communicatie met
de omwonenden. Dit wordt ook als aanbevolen voorwaarde aangemerkt. Ook dit
dient te worden gewijzigd in een absolute voorwaarde.
In het onderdeel “praktische toepassing van het afwegingskader” (paragraaf 3.3)
wordt het puntensysteem nader uitgewerkt. Helder en begrijpelijk. Wat ons in het
oog springt, is het feit dat er veel punten kunnen worden behaald wanneer de
locatie in of direct tegen de bebouwde kom is gelegen. We hebben als fractie
Samenwerking Reusel-de Mierden überhaupt nog onze bedenkingen over de
voorkeur voor locaties binnen de bebouwde kom of in de directie periferie.
Ondanks dat we dit hebben omarmd in de Regionale Verklaring 2.0, geven de, in
dit rapport weergegeven, huidige aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente,
aanleiding tot enige nuance voor deze voorkeur. In bijlage 1 is weergegeven dat
er 193 arbeidsmigranten in onze gemeente staan ingeschreven. De gemeente
geeft zelf aan dat er wellicht wel 750 arbeidsmigranten aanwezig zijn. Diverse
huisvesters geven zelfs aan dat ze soms wel honderden arbeidsmigranten in onze
gemeente hebben gehuisvest. Kortom, een grote diversiteit aan aantallen waarbij
we als Raad wel worden geacht om een weloverwogen besluit te nemen.
We hebben momenteel onze vraagtekens of de met name short- en midstayarbeidsmigranten, wel bij grote voorkeur binnen de bebouwde kom moeten
worden gehuisvest. De wens tot integratie lijkt ons bij die groep namelijk minder
of zelfs helemaal niet aanwezig. We willen bij het vaststellen van het

afwegingskader dus wel meegeven dat dit document slechts een belangrijk
instrument is om een mogelijk initiatief te toetsen aan de gestelde voorwaarden;
het heeft géén dwingend karakter.
We zien in het rapport dat er in de huidige situatie binnen onze gemeente meer
arbeidsmigranten wonen dan dat er werken. Voor onze gemeente vervullen we
dus nu onze taak. Echter begrijpen we dat we een interregionale
verantwoordelijkheid te nemen hebben. Vandaar dat we verheugd zijn dat we
met het voorliggende afwegingskader een vervolgstap kunnen zetten voor
mogelijke ontwikkeling van nieuwe of bestaande initiatieven. De door ons
genoemde aanbevelingen zoals hierboven benoemt, zullen wij middels een
amendement verwoorden.

