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Samenvatting
Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen bij de huisvesting van
arbeidsmigranten. Onder die laatsten verstaan wij de groep personen uit de
landen van de Europese Gemeenschap die zich in Dordrecht heeft gevestigd voor
(tijdelijk) werk.
Hoeveel arbeidsmigranten Dordrecht precies telt, is niet bekend. Maar wij schatten
dat het er tussen de 2.000 en 3.000 zijn.
Om de aanpak van de huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen te leiden,
heeft u op 14 december 2010 ingestemd met de opdrachtformulering voor de
taskforce huisvesting arbeidsmigranten. In deze rapportage geven wij u de stand
van zaken betreffende de werkzaamheden van de taskforce.
De volgende rapportage kunt u rond de maand september tegemoet zien.
1. Wat is de aanleiding
De directe aanleiding om aandacht te besteden aan de situatie rond
arbeidsmigranten waren klachten uit de bevolking over overlast vanuit panden
waarin arbeidsmigranten kamers bewonen. Het betreft hier vaak panden die in
handen zijn van huisjesmelkers, In het politiek akkoord hebben wij daarom een
strengere aanpak van huisjesmelkers en overlast veroorzakende kamerverhuur
aangekondigd. Inmiddels hebben wij als gemeente de regierol op ons genomen om
de huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen te leiden. Dit om er voor te
zorgen dat zij net als ieder ander op een goede en veilige wijze in Dordrecht kunnen
wonen. Zonder dat dit tot overlast voor de buurt leidt.
2. Wat willen we bereiken
Voor de uitvoering van het hiervoor omschreven beleid hebben wij zoals gezegd
een taskforce ingesteld. Die moet er voor zorgen dat de situatie in de stad binnen
twee jaar weer op orde is. Kort samengevat beoogt de taskforce op operationeel
niveau de krachten binnen de overheid te bundelen om de problemen In de stad op
te lossen. Niet alleen de eigenaren van kamerverhuurpanden, maar ook de
arbeidsmigranten zelf, de uitzendbureaus, hun opdrachtgevers, woonruimtebemiddelaars en omwonenden spreken wij op hun verantwoordelijkheid aan. Van
ieder van hen verwachten wij een bijdrage aan de oplossing van de problemen.
Onderstaand vindt u een overzicht van de top 10 van personen met een Europese,
maar niet dé Nederlandse nationaliteit, die zich vanaf 2007 in de gemeentelijke
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basisadministratie van Dordrecht hebben ingeschreven. Het aantal inschrijvingen
van met name Polen neemt nog jaarlijks toe,
Nationaliteit
Poolse
Duitse
Bulgaarse
Britse
Portugese
Hongaarse
Roemeense
Spaanse
Belgische
Italiaanse
overige
Totaal

2007

2008

2009

2010

42
31
17
10
1
8
12
2
8
3
14
148

127
43
23
22
28
17
16
11
13
11
63
374

181
43
45
44
29
30
7
12
10
18
62
481

217
21
42
30
18
13
12
21
13
11
68
469

totaal
567
138
127
106
76
68
47
46
44
43
207
1472

39%
9%
9%
7%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
14%
100%

Om te zien of het aantal arbeidsmigranten wijzigt, hebben we ook de
uitschrijvingen onderzocht. Daarbij blijken de inschrijvingen de uitschrijvingen te
overtreffen. Ofte wel: het aantal personen dat hier blijft, neemt dus toe, De
toename neemt echter wel af. In 2009 bedroeg de toename nog 265 personen. In
2010 slechts 135. Het grootste deel hiervan, 113, was al per 1 juli was
gerealiseerd.
Nationaliteit
Poolse
Bulgaarse
Portugese
Hongaarse
Duitse
Spaanse
Belgische
Russische
Roemeense
Sloveense
Overige
Totaal

2007
23
15
-3
6
6
-3
6
0
10
0
-34
26

2008
87
12
16
9
1
-1
2
2
7
3
38
176

2009
130
15
17
25
18
9
5
1
-6
4
47
265

2010
130
8
13
0
-5
14
4
9
-2
0
-39
135

Totaal
370
61%
50
8%
43
7%
40
7%
20
3%
19
3%
17
3%
12
2%
9
1%
7
1%
12
2%
602
100%

De aanwas bestaat voor het grootste deel uit Polen, op afstand gevolgd door
Bulgaren, Portugezen en Hongaren.
De betrouwbaarheid van de GBA-inschrijvingen is beperkt, omdat uit onderzoek
bekend is dat een substantieel deel van tijdelijke arbeidsmigranten zich niet
inschrijft. Om de inschrijving te bevorderen, is informatie hiervoor opgenomen op
de website, de folders die gebruikt worden bij huisbezoeken en worden eigenaren
van panden, uitzendbureaus en werkgevers In gesprekken ook aangesproken om
hun huurders en werknemers te stimuleren om zich in te schrijven in het GBA.
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3. Wat gaan we daarvoor doen
Onderstaand doen wij uit de doeken wat wij gaan doen om de eerder genoemde
doelstellingen te bereiken. Tegelijk geven wij aan wat er inmiddels al is gedaan en
welke ontwikkelingen er zijn.
3.1 Voorzieningen op orde
a. Herziening bestemmingsplannen
Het ontwerp van het bestemmingsplan "Partiële herziening regeling
begripsbepaling "wonen/woondoelelnden" in bestemmingsplannen Dordrecht" is
eind 2009 ter inzage gelegd. Met dit bestemmingsplan krijgen alle bestemmingsplannen een gelijkluidende begripsbepaling "wonen/woondoeleinden". Hierdoor
wordt binnen woonbestemmingen onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur)
mogelijk. Het ontwerpbestemmlngsplan heeft tot 27 januari 2010 ter inzage
gelegen. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen hebben wij op 8 februari
2011 besloten kamerverhuur in het ontwerpbestemmingsplan te beperken tot
maximaal 4 personen in een voor gewone bewoning bestemd pand. Inmiddels
hebben wij het bestemmingsplan aan uw raad aangeboden ter vaststelling.
b. Aanpassing quoteringsregelino
Eén van de belangrijkste instrumenten om concentratie van kamerverhuurpanden,
en daarmee overlast tegen te gaan, is de quoteringsregeling. In 2008 is de gehele
gemeente aangewezen als gebied waar maximaal 5% van de in een straat
aanwezige particuliere woningen omgezet mag worden van zelfstandige naar
onzelfstandige woonruimte. Voor de 19e eeuwse schil. Krispijn en het Reeland is dit
percentage met ingang van 7 oktober 2010 teruggebracht naar 2%. Voor panden
in straten waar reeds meer dan 2% vergund is, is een overgangsrecht van
toepassing, waardoor deze panden toch in aanmerking kunnen komen voor
verlenging van hun vergunning, Legalisatie van illegale panden is echter niet meer
mogelijk, indien de quotering vol zit. Het gevolg is dat de druk In de drie
genoemde wijken meer verspreid zal worden over de stad.
e Voldoende huisvesting
In gesprekken met uitzendbureaus hebben we geconstateerd dat onvoldoende
legale huisvesting beschikbaar lijkt te zijn voor tijdelijke arbeidsmigranten. De
gemeente heeft enkele uitzendbureaus in contact gebracht met de corporaties,
waarna de corporatie gestart is met het vinden van een oplossing voor de concrete
huisvestingsvragen. Op deze wijze is het niet nodig om te wachten totdat er
compleet inzicht bestaat in de benodigde huisvestingsvraag maar kan direct
pragmatisch gestart worden met het ontwikkelen van meer geschikte woonruimten
voor deze doelgroep. Woonbron zal vrijkomende woningen aan de Frans
Naereboutstraat en Bloys van Treslongstraat tijdelijk gaan inzetten voor de
huisvesting van arbeidsmigranten,
3.2 Gedragsbeïnvloeding
a. Afspraken met uitzendbureaus
Er zijn contacten gelegd met uitzendbureaus om hen te wijzen op hun
verantwoordelijkheden wat betreft de huisvesting van hun werknemers. In één
geval heeft dit geleid tot het ontruimen van een aantal illegale panden, In een
ander geval heeft het uitzendbureau de eigenaren van de panden aangeschreven
om de vergunningen op orde te brengen. Panden, waarvan de eigenaar niet
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meewerkte of waar geen vergunning meer kon worden verleend vanwege de
quoteringsregeling, zijn door het uitzendbureau verlaten. Op deze wijze hebben
beide partijen hun eigen verantwoordelijkheid genomen om tot legale huisvesting
over te gaan.
b. Betrekken bewoners
Een van de doelstellingen van de taskforce is te bewerkstelligen dat bewoners
vertrouwen krijgen in de gemeentelijk aanpak van het vraagstuk van de
arbeidsmigranten. Hiertoe wordt binnenkort een klankbordgroep van bewoners
opgericht. Vanaf juni 2010 verzorgt de Twern Bewonersondersteuning al de directe
terugkoppeling naar melders van overlast en/of mogelijke kamerverhuur. Doel van
de terugkoppeling is kort gezegd om buurtbewoners door betere informatie te
verstrekken ook meer vertrouwen te laten krijgen in de gemeentelijke aanpak.
Daarnaast levert informatie van omwonenden beter Inzicht In de aard van de
problematiek en dus ook in de wijze van aanpak die de gemeente kan hanteren, In
de periode juni t/m december is richting 22 personen terugkoppeling verzorgd.
Deze meldingen zijn verspreid over deze periode binnengekomen, vooral via
kamerverhuur@dordrecht.nL maar meldingen komen ook via tal van andere
kanalen binnen. De meldingen betreffen regelmatig meerdere panden, in totaal
gaat het bij de 22 meldingen om 49 panden.
De eerste terugkoppeling Is In alle gevallen via email gebeurd, waarbij aangegeven
is wat er met de melding is gedaan en wordt uitgelegd waarom men een bericht
vanuit de Twern ontvangt na een melding bij de gemeente. Bijna alle
buurtbewoners reageren enthousiast op de eerste bevestiging dat de melding In
behandeling is genomen. Men wil graag op de hoogte worden gehouden van de
verdere voortgang van procedures of afhandeling van de overlastklacht. Verder
hebben 4 melders direct ook nog een ander pand met mogelijke kamerverhuur
gemeld. Meerdere buurtbewoners hebben desgevraagd aanvullende informatie
verstrekt om de eerdere melding te verduidelijken.
Niet in alle gevallen is het mogelijk gebleken om in deze periode verdere
terugkoppeling te doen, doordat niet bij alle panden al handhavend kon worden
opgetreden. Waar wel voortgang Is geweest, is duidelijk gemaakt welke stappen in
de procedure zijn gedaan en/of wat de volgende stap is. De reacties op deze
terugkoppeling zijn wisselend. Soms had men meer verwacht van de aanpak of
vond men dat niet de juiste conclusies werden getrokken.
Hiernaast komt de problematiek ook veelvuldig aan de orde binnen andere
werkonderdelen van de Twern Bewonersondersteuning, bij advisering aan
Verenigingen van Eigenaren en bewonersorganisaties in buurten met particulier
bezit en een enkele keer via het Infopunt Wonen. Ten behoeve van Verenigingen
van Eigenaren is een speciaal informatieblad samengesteld,
3.3. Handhaving en toezicht
Binnen de particuliere huursector is de rol van de gemeente vooral gericht op het
handhaven van de regelgeving en (laten) organiseren van een goed beheer van de
kamerverhuurpanden.
a. Handhaving
In het eerste deel van 2010 Is er een capaciteitsprobleem geweest bij de
handhaving. Dit heeft er toe geleid dat het langer duurde voordat panden die
aangemeld werden, ook daadwerkelijk door de handhavers konden worden
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geïnspecteerd. In de statistieken vertaalde dit In een forse toename van het aantal
panden "in de wacht". Nadat de ontstane vacatures medio 2010 ingevuld waren, is
een stevige inspanning gepleegd. Dit is goed terug te zien in de statistieken. Het
aantal panden dat per 1 januari 2011 nog wachtte op een eerste inspectie is ten
opzichte van 1 juli 2010 afgenomen van 152 naar 28.
aantal onder handen panden
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Door melding van nieuwe adressen, en van panden waar het illegale gebruik
opnieuw plaatsvindt, is het totaal aantal panden in de handhaving in 2010 nog wel
gestegen.
b. Toezicht op vergunde panden
Onder een vergund pand wordt verstaan een pand waarin met publiekrechtelijke
toestemming onzelfstandige bewoning plaatsvindt, In sommige gevallen is de
toestemming geregeld via het bestemmingsplan of door een vergunning op basis
van de inmiddels vervallen verordening op de logeerinrichtingen maar in de meeste
gevallen gaat het om panden waar een onttrekkingsvergunning is verleend op
basis van de Huisvestingsverordening, vaak in combinatie met een melding
vanwege het Gebruiksbesluit. Het aantal vergunde panden is in de tweede helft
van 2010 formeel flink toegenomen, omdat ook alle door Woonbron voor
onzelfstandige bewoning In gebruiken genomen panden vergund zijn. In de
particuliere markt zijn in 2010 slechts voor 9 panden onttrekkingsvergunningen
verleend. Per 1 januari 2011 bedraagt het aantal panden 240 stuks,
In de opdrachtformulering voor de taskforce is opgenomen om deze panden
jaarlijks te inspecteren. Vanaf juli zijn 101 panden geïnspecteerd in 2010. In de
panden van Woonbron zijn geen noemenswaardige problemen geconstateerd, In
de particuliere panden blijkt echter meer dan de helft van de panden niet te
voldoen aan de regelgeving. Het betreft hier dan met name de eisen op gebied van
brandveiligheid vanwege het Gebruiksbesluit. Het belang van de inspecties is met
dit grote aantal overtredingen direct aangetoond.
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3.4 Aanpak overlastgevende panden
In de opdracht Is opgenomen dat de taskforce moet zorgen voor het beëindigen
van overlastgevende panden binnen drie maanden of een bestuurlijk
handhavingstraject starten.
De aanpak overlastgevende panden wordt binnen de Taskforce Huisvesting
Arbeidsmigranten Ingezet in combinatie met andere instrumenten zoals het
voorkomen van overlast door afspraken met de eigenaar, screening van nieuwe
huurders en inspecties van vergunde panden, Gezamenlijke aanpak levert synergie
op.
Voorbeeld
De aanpak van een overlastgevend pand in het centrum is voorbeeld van de synergie
bij samenwerking. Al jaren kwamen er bij politie en gemeente meldingen binnen van
overlast in en rondom het pand, Een afdoend instrument om dit effectief aan te pakken
ontbrak.
In het kader van de aanpak illegale kamerverhuur is in 2009 een nieuw
handhavingsinstrument ontwikkeld namelijk "nadere regels rond goed verhuurschap".
Wanneer er stelselmatig overlast is vanuit een pand kan de huiseigenaar daarover
worden aangesproken in het kader van goed verhuurschap. Mocht de overlast
aanhouden dan kan om die reden de vergunning worden ingetrokken.
Met dit handhavingsinstrument in handen is de eigenaar geconfronteerd met overlast
vanuit zijn pand. Tijdens dit gesprek zijn concrete afspraken gemaakt zoals het
aanspreken van zijn huurders, aanspreekbaar zijn voor omwonenden en politie in geval
van overlast en In een enkel geval het in gang zetten van een procedure om een
huurcontract met een overlastgever te ontbinden. De eigenaar heeft alle medewerking
gegeven en hij is er van op de hoogte gebracht dat er een dossier bij wordt gehouden
van nieuwe overlastmeldingen.
Nadat het enige tijd stil geweest was rondom dit pand, begon eind 2010 de overlast
weer toe te nemen. Vanuit de inspecties vergunde panden heeft er in samenwerking
met de politie een Inspectie plaatsgevonden. Toen is duidelijk geworden dat er
11 bewoners waren in plaats van de toegestane 8 bewoners waarvoor vergunning was
afgegeven. Daarnaast vertoonde het pand tal van gebreken op het gebied van
brandveiligheid.
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De eigenaar is daarvan in kennis gesteld door middel van het opleggen van
bestuursdwang waarbij het pand binnen twee weken diende te voldoen aan alle
regelgeving dan wel gesloten zou worden, Bij herinspectie na twee weken ïs gebleken
dat inmiddels aan alle regelgeving werd voldaan en dat er nog slechts 8 huurders
waren. Een eerder aanwezige tienermoeder met baby is dankzij tussenkomst van het
zorgnetwerk opgenomen in het hulpverleningscircuit, Sinds de herinspectie zijn er nog
2 overlastmeidingen binnengekomen. De eigenaar heeft inmiddels afspraken gemaakt
met de politie om ook deze overlast op te lossen.
Naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad om inzicht te krijgen In het
aantal panden waar overlast meldingen over komen, is gestart met het vastleggen
van deze meldingen bij de gemeente, In de volgende rapportage zullen de eerste
gegevens beschikbaar zijn.
3.5 Inf ormatievoorziening aan arbeidsmigranten
Wij hebben op de website van de gemeente een pagina opgenomen speciaal voor
arbeidsmigranten, met antwoorden op de meest gestelde vragen betreffende het
verblijf in Dordrecht. Wij verwijzen hiervoor naar www.nieuwindordrecht.nl
Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:
« Inschrijving: wanneer en waar moet ik mij inschrijven?
■ Wonen: hoe kom ik aan woonruimte?
■ Onderwijs: hoe vind ik een school voor mijn kinderen?
■ Werk: waar vind ik vacatures en werk in D ordrecht en de regio?
■ Afval: hoe ga ik met mijn afval om?
■ Zorg: hoe zit het met de gezondheidszorg en de verzekering daarvoor?
De informatie is in het Nederlands, Engels en Pools beschikbaar. Bij de antwoorden
op algemene regelingen in Nederland wordt waar mogelijk verwezen naar
landelijke websites waar in veel gevallen ook de informatie in verschillende EUtalen beschikbaar is. D e ervaring bij huisbezoeken leert dat erg veel
arbeidsmigranten beschikken over internet en een site dus een goed medium kan
zijn. Het opzetten van een uitgebreider informatiepunt is wat ons betreft
momenteel niet wenselijk, omdat de meeste informatie juist landelijke regelgeving
betreft, die veel beter door het rijk beschikbaar gesteld kan worden. Uiteraard
zullen wij waar mogelijk nieuwe verwijzingen naar nuttige sites toevoegen aan de
pagina.
Via uitzendbureaus, werkgevers, huisbezoeken en netwerken van
arbeidsmigranten zal de website onder de aandacht gebracht worden,
3.6 Ongewenste reactie op het ingezette beleid
Zoals uit de media al bekend is geworden, heeft zich een aantal onaangename
incidenten voorgedaan gericht tegen degenen die het beleid namens het
gemeentebestuur uitvoeren. Wij zullen in voorkomende gevallen adequaat
reageren met passende maatregelen en u tijdig op de hoogte brengen van de
ontwikkelingen.
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4, Inspraak en communicatie
Alle betrokkenen naast de eigenaren worden ook de arbeidsmigranten zelf, de
uitzendbureaus, de opdrachtgevers van de uitzendbureaus, woonruimtebemiddelaars en omwonenden aangesproken om een bijdrage te leveren aan het
oplossen van problemen.
5, Wat mag het kosten
Voor 2010 zag het kostenplaatje er als volgt uit:
uitgaven
inkomsten
saldo

beschikbaar
1.218.150
209.150
1.009.000

saldo
294.119
157.166
136.952

gerealiseerd
924.031
51.984
872.048

De onderbesteding in de uitgaven is grotendeels ontstaan doordat de bemensing
van de taskforce nog niet geheel rond was op 1 oktober 2010, maar pas op
1 januari 2011, De inkomsten zijn lager dan verwacht doordat slechts voor
9 panden een onttrekkïngsvergunning is aangevraagd, waar rekening was
gehouden met 30 aanvragen. Daarnaast was rekening gehouden met € 50.000,—
aan geïncasseerde dwangsommen, terwijl slechts € 5.336,— daadwerkelijk is
geïncasseerd. Inmiddels loopt de incasso voor € 430,000,— aan dwangsommen.
Het is daarom wel realistisch dat in 2011 een substantieel bedrag aan
dwangsommen zal worden geïnd. Bij de rekening zal worden voorgesteld om het
resterende positieve saldo aan te wenden voor versnelde aanpak van de
problemen met huisjesmelkers.
Voor 2011 is het budget als volgt opgebouwd.
A

VOORZIENINGEN OP ORDE
1 Onderzoek
2 Sluitende regelgeving
3 Geolied handhavingsapparaat
4 Huisvesting
5 Parkeerwijzer
B GEDRAGSBEÏNVLOEDING
1
2
3
4
C
1
2
3
4
D
E

inzet communicatie
uitzendbureaus
werkgevers
arbeidsmigranten
HANDHAVING
illegale situaties
legale situaties (betaald vanuit DVO)
extra aanpak huisjesmelkers
juridische ondersteuning B&B
PROCES
onvoorzien
TOTAAL
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24.800
50.000
50,000
52,400
8,500
30.000
41.000
32.400
51.120
630,000
0
136.952
158,000
243,360
50.692
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6. Bij deze raadsïnformatïebrïef horen de volgende bijlagen
Geen,
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vragen u
hiermee tegelijkertijd motie 14 uit 2008 als afgehandeld te beschouwen.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgemeester

>
J.H. de Baas
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