
 

 
Motie 
Reg. Nr. M. X.2 
 
Agendapunt: X Ontwerp Integraal Ruimtelijk Perspectief – REP 
 
Onderwerp: Aandacht voor het Huisvesten en registreren van 
Arbeidsmigranten binnen het Integraal Ruimtelijk Perspectief 
  
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 6  juli 2021,   
  
overwegende dat:  

• het IRP niet los staat van de maatschappelijke opgaven zoals deze zijn verwoord in de 
Ruimtelijk Economisch Perspectief, de Regionale Energietransitie, de provinciale 
omgevingsvisie en de Woondeal U10; 

• er veel behoefte is aan verjonging van het arbeidspotentieel; 
• de werkloosheidcijfers in de regio extreem laag zijn, waarmee de behoefte aan buitenlandse 

arbeiders toeneemt; 
• arbeidsmigranten van substantiële waarde zijn voor onze economie in het algemeen en voor 

een aantal sectoren in het bijzonder: Uitzendbureaus, Horeca, Zakelijke Dienstverlening; 
• kwaliteit van huisvesting leidend is en daarmee een concurrerend effect heeft; 
• het landelijke aanjaagteam o.l.v. Emiel Roemer concludeert dat Nederland van 

arbeidsmigranten tweederangs burgers maakt en een inhumaan beleid voert;  
 
constaterende dat:  

• de provincie Utrecht Companen en Decioso de opdracht heeft gegeven de behoefte aan 
arbeidsmigranten voor onze regio in kaart te brengen en dat ook heeft gedaan; 

• het huisvestingsaanbod onvoldoende op de (toenemende) vraag is afgestemd en dit 
verdringing en ongewenste huisvestingssituaties leidt (Huisjesmelkerspraktijken in 
Maarssenbroek bijvoorbeeld); 

• door de lage spaarrentes, investeren in koopwoningen en deze verkamerd verhuren zeer 
lucratief is;  

• uit die cijfers blijkt dat 4-5% van de totale woonopgaaf bestemd zal moeten zijn voor het 
huisvesten van arbeidsmigranten, waarvan 50% short stay, 30% midstay en 20% longstay; 

• dat circa 50% van de arbeidsmigranten niet staat ingeschreven; 
• het IRP een brede integrale aanpak op wonen, werken, mobiliteit, groen, landschap, water, 

energie en gezondheid is, waar veel gezamenlijk ambitie uitspreekt; 
 
 draagt het college op:  

1. te bewerkstelligen dat het vraagstuk huisvesting van arbeidsmigranten explicieter benoemd 
wordt onder 3. Opgave wonen, door daar ook de 5% te laten benoemen en dit mee te 
nemen in de zienswijze; 

en  
2. met de U16 per direct in te zetten op het realiseren van passende woonvormen voor 

arbeidsmigranten(short en midstay), dit mede gelet op het oneigenlijk woningengebruik, met 
daaruit voortvloeiende woonoverlast voor de omgeving en uitbuiting van arbeidsmigranten; 

3. met de U16 in te zetten op het navolgen van de aanbevelingen van het Aanjaagteam om 
misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan (Geen tweederangsburgers). 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
  
Namens de fractie van  
 
Samen Stichtse Vecht 
 
Riëtte Habes      


