
 

 

AMENDEMENT 
Raadsvergadering: 20 april 2021 
Agendapunt 14: vaststelling beleid huisvesten arbeidsmigranten  
Indiener: fractie VVD, fractie Lokaal Dinkelland, fractie CDA, fractie Burgerbelangen 
Dinkelland, fractie GroenLinks, fractie PvdA 
 
De raad van de gemeente Dinkelland 
 
Overwegende dat: 

 ter vaststelling door de raad voorligt het beleid huisvesten arbeidsmigranten 
in het buitengebied; 

 volgens de ‘Nationale verklaring huisvesting EU-arbeidsmigranten’ steeds 
meer werkgevers aangeven af te willen van de dubbele afhankelijkheid van 
het aanbieden van werken en wonen voor hun werknemers; 

 onder anderen de minister van BZK, werknemersorganisaties, de NBBU, de 
VIA, LTO, CNV, FNV en de PLON in de ‘Nationale verklaring huisvesting EU-
arbeidsmigranten’ ook aangeven graag af te willen van deze dubbele 
afhankelijkheid.  

 ook het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder meer 
bovenstaande punten aangeeft middels het recent verschenen rapport ‘geen 
tweederangsburgers’; 

 er weinig ernstige klachten bekend zijn over de huisvesting van 
arbeidsmigranten. 

 
 
Besluit: 
 
Het voorliggende document “beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied 
gemeente Dinkelland” als volgt gewijzigd vast te stellen: 
 
I. De titel van het document 
“beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Dinkelland” 
wordt gewijzigd in 
“beleid huisvesten arbeidsmigranten gemeente Dinkelland” 
 
II. 
Op pagina 1 en 2 punt 1.3 uitzonderingen/uitsluitingen  
vervalt het tekstdeel lopend van “Het ontwikkelen van een locatie…” tot en met 
“…overlast door geluid en parkeren.”;  
 
III. 
Op pagina 2 punt 2 regel 2  
Wordt het tekstdeel lopend van   
“Tegelijk wil de gemeente…” tot en met “ …van de lokale voorzieningen.” gewijzigd in  
“Tegelijk wil de gemeente ook lokale belastingen kunnen opleggen aan 
arbeidsmigranten, omdat zij immers ook gebruik maken van de lokale 
voorzieningen.” 
 
IV. 
Op pagina 2 punt 3 algemene uitgangspunten onder 1  
wordt de tekst  
 “het beleid zal na twee jaar worden geëvalueerd en kan nadien worden aangepast.”  
gewijzigd in 
 “het beleid zal na een jaar worden geëvalueerd en kan nadien worden aangepast.” 



 

 

 
V. 
Op pagina 2 en 3 punt 3 algemene uitgangspunten vervalt de tekst onder 3  
 
 
VI. 
Op pagina 3 punt 3 algemene uitgangspunten vervalt de tekst onder 4  
 
VII. 
Op pagina 3 punt 3 algemene uitgangspunten vervalt de tekst onder 3.9A  
 
VIII. 
Op pagina 4 vervalt de tekst onder punt 4.2 huisvesting in het buitengebied op het 
terrein van de werkgever. 
 
 
Aldus vastgesteld in de raad van Dinkelland  
 
Dinkelland, 20 april 2021 
 
VVD Dinkelland, Joris Poffers 
Lokaal Dinkelland, Marie Chantal Metz 
CDA Dinkelland, Erik Hemmer 
Burgerbelangen Dinkelland, Fons Maathuis 
GroenLinks, Wilma Riesmeijer-Schouten 
PvdA, Cel Severijn 
 


