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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten.

Geachte raadsleden,

Aanleiding
De aantrekkende economie en de (aankomende) vestiging en uitbreiding van grote bedrijven 
in het Sloegebied leiden tot een toenemende vraag naar arbeid. Deze vraag vertaalt zich 
onder andere in een toenemend aantal arbeidsmigranten binnen de gemeente Vlissingen, 
inclusief de vraag naar passende huisvesting voor deze doelgroep.

Tegelijkertijd signaleren we, onder meer door intensivering van controles specifiek bij 
kamerverhuurpanden, dat arbeidsmigranten zijn gehuisvest in kleine kamers in slecht 
onderhouden kamerverhuurpanden voor relatief hoge huurprijzen. Deze controles brengen 
schrijnende situaties aan het licht. Bovendien bevinden de meeste kamerverhuurpanden 
zich op locaties die overlast voor de buurt en veiligheidsrisico's voor de omgeving in de hand 
werken. Dit blijkt ook uit de toename van het aantal overlastmeldingen bij de politie en 
gemeente met betrekking tot kamerverhuurpanden. 

Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
De bovenstaande beschrijving van de huidige situatie vraagt om structurele oplossingen 
voor het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten. Gelet hierop hebben wij in de 
collegevergadering van 11-09-2018 besloten tot het opstellen van een actueel beleid dat 
richting geeft en handvatten biedt voor de huidige huisvestingsvraagstukken rondom deze 
doelgroep. Voor dit doel is een ambtelijke projectgroep opgericht. 

Uitvoeringsplan
Binnen het genoemde project wordt tevens een integraal uitvoeringsplan opgesteld en aan 
ons ter besluitvorming voorgelegd voor de daadwerkelijke uitvoering van het beleid. De 
uiteindelijke uitvoering moet zijn gericht op een veilige en menswaardige huisvesting voor 
(tijdelijke) arbeidsmigranten in Vlissingen en een veilige- en aantrekkelijke woonomgeving 
voor alle inwoners van Vlissingen.



Blad 2 behorend bij 825278 / 1034032

Planning
De doorlooptijd van het project bedraagt 26 weken vanaf bovengenoemde besluitvorming. 
Dit betekent dat het streven is om binnen 26 weken tot besluitvorming te komen over de 
genoemde beleidsnota met bijbehorend uitvoeringsplan.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




