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Geachte fractie,  

 

Op 15 januari 2018 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1808) gesteld over pensions voor arbeidsmigranten 

in Kreileroord. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. 

 

Uw vragen 

1. Wat zijn de voorwaarden? 

In onze vergadering van 24 maart 2015 is het Kruimelbeleid Hollands Kroon vastgesteld. Dit beleid is een 

uitwerking van de door de raad vastgestelde Regionale kadernota huisvesting arbeidsmigranten en past 

binnen de in deze nota gestelde kaders. Het Kruimelbeleid biedt onder meer de mogelijkheid om het 

gebruik van woningen door middel van een omgevingsvergunning op grond van artikel 4 bijlage II BOR te 

wijzigen naar logies voor maximaal vijf tijdelijke werknemers. Bij de uitvoering van dit beleid afgelopen jaar 

is gebleken dat in enkele situaties de woning aan meer personen ruimte biedt en dat er aanleiding is om af 

te wijken van het maximale aantal van vijf personen. Om deze reden is op 21 juni 2016 besloten het beleid 

op dit punt aan te passen en het maximale aantal personen in een woning onder voorwaarden te verhogen 

naar maximaal acht. De voorwaarden zijn onder andere afstand tot bebouwing en regelen parkeren. Het 

volledige beleid is te raadplegen via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-86875.html 
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2. Bent u niet bang dat u een precedent schept waardoor meer aanvragen komen om arbeidsmigranten in 

woningen te mogen onderbrengen? 

Het beleid is sinds de vaststelling in maart 2015 in werking. Dit beleid biedt de mogelijkheid om de 

aanvragen te reguleren,  te controleren en vooral te handhaven bij ongewenste situaties. 

 

3. Zo nee. Waarom niet? 

Zie reactie onder 2. 

 

4. Wat is de reden dat u toestemming wilt verlenen? 

Veel bedrijven in Hollands Kroon maken gebruik van tijdelijke werknemers. Als gemeente willen wij de 

huisvesting van deze werknemers faciliteren met het vastgestelde beleid. 

 

5. Hebt u de sociale aspecten, zoals door ons benoemd, meegewogen om tot een beslissing te komen? 

In het beleid zijn voorwaarden opgenomen waaraan een vergunning moet voldoen. Een aanvraag kan 

alleen aan deze ruimtelijke aspecten worden getoetst. De door u genoemde sociale aspecten zijn op basis 

van de wet geen weigeringsgrond. 

 

6. Kunt u zich verplaatsen in de zorgen die inwoners in Kreileroord zich maken? 

Wij kunnen ons inderdaad verplaatsen in de zorgen die inwoners van Kreileroord zich maken. Echter sinds 

de inwerkingtreding van het beleid in 2015 heeft dit niet geleid tot klachten die in relatie kunnen worden 

gebracht met ontheffingen die zijn verleend op basis van het beleid.  

 

Met vriendelijke groeten, 

burgemeester en wethouders, 

 

 

W. Eppinga J.R.A. Nawijn 

secretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 


