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Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Planning Toelichting Status

Goede informatievoorziening voor arbeidsmigranten. Website actualiseren en doorontwikkelen, ontwikkeling visual en 

wellicht een informatiefilmpje.

1-7-2021 Website is geactualiseerd. Doorontwikkeling communicatietools en informatiepakket 

in het voorjaar 2021.

Op schema

Goede uitvoering van het beleid door de ambtelijke organisatie. Overdracht van opgave naar lijnorganisatie 1-7-2021 De komende tijd wordt gewerkt aan borging in de lijnorganisatie. In ontwikkeling
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Voldoende en maatschappelijk verantwoorde huisvesting voor 

arbeidsmigranten.

Realisatie van nieuwe pension- en logiesgebouwen doorlopend Er zijn op dit moment drie initiatieven voor grootschalige huisvesting in 

voorbereiding. Twee plannen zijn tot op heden niet tegen knelpunten aangelopen, dit 

kan in de toekomst nog wel gebeuren. Bij een derde plan is het beleid dat 

huisvesting alleen bedoeld is voor arbeidsmigranten die in de gemeente werken, 

een knelpunt gebleken. We volgen de ontwikkelingen rond het Sunclass-park. Het 

initiatief ligt bij de eigenaren. Gewerkt wordt aan een definitieve oplossing. Er wordt 

tijdelijk niet gehandhaafd op permanente bewoning.  

In ontwikkeling

Realisatie van huisvesting op het agrarisch bedrijf en 

bedrijventerreinen (maatwerk bij > 40 bedden).

doorlopend Diverse agrariërs willen huisvesting op het eigen bedrijf realiseren. Op dit moment 

zijn er 5 plannen voor huisvesting op het eigen terrein. In alle gevallen is er sprake 

van minder dan 40 bedden. Van de mogelijkheid om maatwerk te bieden bij meer 

dan 40 bedden is tot op heden geen gebruik gemaakt. 

Op schema

Indicator:

Aantal te realiseren bedden.

Bij vaststelling beleidsnota (januari 2020) (naar schatting): 

gerealiseerd 1.040 bedden. Nog te realiseren: 1.410 bedden

Bij volledig gerealiseerd AFC: 2.160 bedden. In het piekseizoen 

zijn naar schatting nog 1.000 bedden nodig.

In de plannen gaat het tot op heden om de realisatie van in totaal 740 bedden.

Veel plannen zitten te vroeg in het proces om een definitief aantal bedden te kunnen 

geven. 

Op schema
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Schoon BRP door consequent in- en uitschrijven van 

arbeidsmigranten.

Met huisvesters worden afspraken gemaakt over het in- en 

uitschrijven van arbeidsmigranten in of uit het BRP. Dit wordt 

vastgelegd in een convenant.

1-7-2021 Convenant is in voorbereiding. Gezien de status van de plannen voor nieuwe 

huisvesting is er geen urgentie. Corona maakt effectief overleg met de betrokken 

partijen lastig. 

In ontwikkeling

Uitvoering Verordening toeristenbelasting. Innen van toeristenbelasting voor arbeidsmigranten die niet als 

ingezetene van de gemeente zijn geregistreerd. Dit geldt ook 

voor huisvesting in strijd met het bestemmingsplan. 

Aangiftes niet-ingezetenenbelasting 2019 en 2020 met betrekking tot huisvesting 

arbeidsmigranten zijn begin 2021 verzonden.

Op schema

Implementatie digitaal nachtregister. 1-7-2021 Dit project wordt in het eerste halfjaar van 2021 opgepakt. In ontwikkeling
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Woningen in de kern en in het buitengebied worden bewoond door 

een huishouden.

We voeren de controle op huisvesting van arbeidsmigranten, 

indien zij geen huishouden vormen, in reguliere woningen of op 

locaties voor verblijfsrecreatie, verder op. 

doorlopend In het vierde kwartaal van 2020 zijn 232 adressen gecontroleerd op de huisvesting 

van arbeidsmigranten en inschrijving in de BRP, dan wel betaling van niet-

ingezetenenbelasting. Dit heeft geleid tot een inschrijving van 61 arbeidsmigranten 

in de BRP. Er wordt maandelijks  gecontroleerd om het bestand actueel te houden. 

Daarnaast zal toezicht en handhaving plaats gaan vinden op de huisvesting van 

arbeidsmigranten in strijd met het bestemmingsplan en waarvan de huisvesters in de 

gelegenheid zijn gesteld om de huisvesting conform het bestemmingsplan te laten 

plaatsvinden.

Op schema

Met eigenaren en/of tussenpersonen wordt het gesprek gevoerd 

over alternatieve huisvesting.

31-1-2021 In de loop van 2020 is actief contact gezocht met eigenaren van woningen waarin 

arbeidsmigranten, niet zijnde een huishouden, woonachtig zijn. Er zijn gesprekken 

gevoerd om tot alternatieve huisvesting te komen. Uiterlijk in januari 2021 zouden 

plannen moeten zijn ingediend. Niet alle partijen hebben hieraan voldaan. Er vinden 

vervolggesprekken plaats om alsnog tot een plan te komen.

Niet behaald
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Aansluiten van arbeidsmigranten op de gemeentelijke 

basisvoorzieningen op het gebied van taal, onderwijs, gezondheid, 

vrije tijd en werk & inkomen. 

We onderzoeken de mogelijkheden voor een (digitaal) 

informatieloket waar arbeidsmigranten terecht kunnen. Waar 

mogelijk in samenwerking met andere gemeenten.

In de regio zijn er plannen om een regionaal informatieloket in te richten. In ontwikkeling
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Bestuursrapportage Arbeidsmigratie
Aanstellen van een vertrouwenspersoon. 1-9-2020 Het reguliere aanbod van WijZijn Traverse Groep kan indien nodig ook voor 

arbeidsmigranten worden ingezet. Gegeven de mogelijke ontwikkeling van een 

regionaal informatieloket, wordt niet meer ingezet op een lokale voorziening 

specifiek gericht op arbeidsmigranten.

Op schema

Aandacht voor de doelgroep op diverse plekken. doorlopend Arbeidsmigranten weten de Taalklassen van Curio en het Taalhuis van de 

bibliotheek te vinden. In VVE en Leerplicht, bij sport en ontspanning en bij WijZijn 

Traverse is er aandacht voor deze doelgroep. Er wordt gewerkt aan een infopakket 

voor nieuwe arbeidsmigranten, waarin zij op diverse voorzieningen worden 

gewezen. Mogelijk kan specifieke aandacht voor deze doelgroep worden 

meegenomen in welzijnssubsidies.  

Op schema


