DORDRECHT

BEHANDELD

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Aan
de gemeenteraad

T 14078
F (078) 770 8080
www.dordrecht.nI

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma
Betreft

4 maart 2014
SO/1156017
Wonen
RAADSINFORMATIE

Contactpersoon
W . van den Engel
inzake Ontwikkelingen Huisvesting Arbeidsmigranten

T (078) 770 4855
E w.vanden.engel@dordrecht.nI

Samenvatting
Op verzoek van de raad d.d. 19 februari 2013 informeren wij u over de
ontwikkelingen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten.
In deze raadsinformatiebrief zal met name worden ingegaan op de voorbereiding
die de gemeente treft voor de te verwachten nieuwe instroom van migranten in
2014 en de wijze waarop de gemeente de huisvesting monitort.
Daarnaast zal worden teruggekeken naar de ontwikkelingen in het 3e en 4e
kwartaal van 2012 en 2013 rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Onder die
laatsten verstaan wij de groep personen uit de landen van de Europese
Gemeenschap die zich de afgelopen vier jaar in Dordrecht heeft gevestigd voor
(tijdelijk) werk.
Ook wordt een vooruitblik gegeven over de verwachte ontwikkelingen van 1 januari
2014. Vanaf deze datum is het mogelijk voor Roemenen en Bulgaren om zonder
werkvergunning zich in Nederland te vestigen.
1. Wat is de aanleiding?
De directe aanleiding om aandacht te besteden aan de situatie rond
arbeidsmigranten in 2008 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 is 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
overlast voor de buurt.
Eind 2012 was de situatie op orde en waren achterstanden in de handhaving
weggewerkt, de regelgeving up to date en hadden we inzicht in het ontstaan en
oplossen van de problematiek gekregen. Omdat de situatie op orde was, werd
besloten om de Taskforce op te heffen en de uitvoerende taken over te dragen naar
de betrokken lijnorganisaties.
Tegelijkertijd is dit een thema waarvoor aandacht nodig blijft. Daarom heeft u bij de
behandeling van de eindrapportage van de taskforce verzocht om eind 2013
nogmaals te informeren over de ontwikkelingen rondom de huisvesting van
arbeidsmigranten en specifiek de te verwachten nieuwe instroom van migranten in
2014 en de wijze waarop de gemeente de huisvesting monitort.
2. Wat willen we bereiken?
Onderstaand vindt u een overzicht van de top 10 van personen met een Europese,
maar niet de Nederlandse nationaliteit, die zich vanaf 2008 in de gemeentelijke
basisadministratie van Dordrecht hebben ingeschreven. Het aantal inschrijvingen
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van met name Polen nam tot 2012 toe. Daarnaast zien we in 2013 vooral een
toename van de instroom van burgers met de Spaanse nationaliteit.
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Om te zien of het aantal ingeschreven arbeidsmigranten wijzigt, monitoren we ook
de uitschrijvingen. Daarbij blijken de inschrijvingen de uitschrijvingen te
overtreffen: het aantal personen uit Europa dat zich hier vestigt neemt dus toe. De
toename is vanaf 2011 wel aan het afnemen. De toename lijkt zijn hoogtepunt
gehad te hebben. Wel komt het regelmatig voor dat de aangifte emigratie wordt
verzuimd of veel te laat wordt gedaan. Dat betekent dat betrokkene niet, of veel
later, wordt uitgeschreven. Dat kan een vertekend beeld geven.
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De aanwas bestaat voor het grootste deel uit Polen, op afstand gevolgd door in
toenemende mate Spanjaarden en daarna Bulgaren.
De betrouwbaarheid van de GBA-inschrijvingen is beperkt, omdat uit onderzoek
bekend is dat een substantieel deel van de 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.
We achten het niet wenselijk om door middel van toeristenbelasting de inschrijving
in de GBA te bevorderen en speciale inschrijfavonden te organiseren zoals gebeurt

odeI brief Prlieve

informatie

Pagina 2 / 6

Datum
Ons kenmerk

4 maart 2014
SO/1156017

in de gemeente Westland en Den Haag. Daarvoor zijn de ontwikkelingen in de in- en
uitstroom in de GBA te marginaal.
De maatregel geeft daarnaast alleen een prikkel voor inschrijving, maar niet voor
uitschrijving. Waardoor de vervuiling in het GBA mogelijkerwijs zal toenemen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
3.1 Tijdelijke Huisvesting door corporaties
Wij bieden in de stad ruimte voor voldoende huisvesting van arbeidsmigranten,
waarbij in de voorgaande voortgangsrapportages al is gemeld dat uitzendbureaus
hebben aangegeven dat voor de omgeving van Dordrecht behoefte is aan extra
huisvesting voor circa 700 tijdelijke werknemers. Er zijn op dit moment geen
concrete geluiden vanuit werkgevers, uitzendbureaus of corporaties dat deze vraag
is toegenomen.
Daarnaast hebben de corporaties voldoende capaciteit om op dit moment de vraag
op te vangen in complexen die binnen vijf jaar gesloopt worden en dan de laatste
jaren ingezet worden voor deze doelgroep.
Gebleken is dat het haalbaar is om gemiddeld 200 woningen beschikbaar te stellen
binnen de totale opgave van het sloopprogramma. Met een gemiddelde bezetting
van 3,5 werknemer per woning, kan de lokale vraag naar huisvesting derhalve
geheel ingevuld worden. Het tempo waarin het aantal van 200 woningen wordt
gereed gemaakt voor arbeidsmigranten, hangt af van de snelheid waarmee
werkgevers de corporaties benaderen voor huisvesting.
Op dit moment kan de marktvraag naar huisvesting van medewerkers van
uitzendbureaus opgevangen worden binnen de ruimte van het sloop- en
saneringsprogramma van de corporaties. Ook bij een structurele toename is het
voor de corporaties mogelijk om snel op te schalen.
3.2 Handhaving en toezicht op (il)legale kamerverhuur
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 met vergunning.
Dit wordt gedaan door de overlast van kleinschalige huisvesting in woonstraten te
beperken door:
a. de quoteringsregeling op basis van de Huisvestingsverordening in stand te
houden;
b. de begrenzing in bestemmingsplannen aan onzelfstandige bewoning in reguliere
woonfuncties tot maximaal 4 personen in stand te houden;
c. op te blijven treden tegen overlastgevende panden, en
d. op te blijven treden tegen illegale kamerverhuurpanden.
In 2013 hebben er 616 inspecties kamerverhuur / Huisvestingsverordening
plaatsgevonden bij 273 panden. Daarbij is bij 46 panden een overtreding
geconstateerd, deze overtreding is bij 44 panden beëindigd.
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 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 particuliere panden is toegenomen tot 159, en
het aantal door de corporatie verhuurde panden tot 90, daarnaast zijn er 52 panden
die op basis van oud recht of bouwvergunning onttrokken zijn. Dit maakt een totaal
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van 301 panden met onzelfstandige bewoning. Dit is een toename van het aantal
vergunde panden met 3 ten opzichte van 2012.
Bij deze panden zijn in totaal 183 inspecties bij 111 verschillende panden uitgevoerd.
In 2013 zijn in 34 gevallen (13% van de bezochte panden) eigenaren
aangeschreven omdat men toch niet aan de regelgeving voldeed. 28 overtredingen
zijn inmiddels beëindigd.
3.3 Aanpak overlastgevende kamerverhuur panden
Bij de gemeente zijn in 2013 67 klachten/overlastmeldingen met betrekking tot
kamerverhuur binnengekomen. De klachten zijn ontvangen van buurtbewoners,
ketenpartners en via medewerkers van de balie van de Stadswinkel.
Het merendeel van de klachten en overlastmeldingen zijn met een enkele handeling
af te handelen door de gemeente of de politie. Soms is er sprake van meervoudige
en complexe overlast. Zo heeft een overlastmelding bij 13 panden geleid tot een
aanschrijving waarop de overtreding en/of de overlast is beëindigd.
Ook is bij ongeveer 5 panden sprake van een complexe situatie, en is deze opgepakt
door de projectmanager overlastgevende panden.
3.4 Toekomstige instroom van Bulgaren en Roemenen vanaf 01-01-2014
Zoals afgesproken zijn wij alert op de ontwikkelingen de komende jaren. Wij vragen
dat ook aan de gemeenteraad, bewoners en andere belanghebbenden in de stad.
Instroom van nieuwe groepen Europeanen is een mogelijkheid en het is mogelijk dat
groepen die nu al aanwezig zijn toch op integratie vlak meer aandacht verdienen.
Daarom volgen we op de voet ook de maatregelen die het kabinet, samen met
andere betrokkenen, genomen heeft om de knelpunten die gepaard gaan met
EU-arbeidsmigratie aan te pakken.
Als gemeente ondersteunen wij deze aanpak ook, aan de andere kant zijn de
problemen nog niet opgelost. Het komt nu aan op de uitvoering van handhaving van
het ingezette beleid. Daarnaast moeten we alert blijven op nieuwe ontwikkelingen
en daarop snel acteren, ook met het oog op de constatering dat nieuwe groepen
arbeidsmigranten een op onderdelen andere aanpak kunnen vergen.
Nederland kan de problemen echter niet in zijn eentje oplossen. Het in goede banen
leiden van EU-arbeidsmigratie vergt een grensoverschrijdende aanpak. Daarom
worden ook op landelijk niveau afspraken gemaakt met Polen, Bulgarije en
Roemenië over samenwerking.
Tijdens een bestuurlijke top, die het kabinet op 9 september 2013 heeft
georganiseerd waar ook de gemeente Dordrecht aanwezig was, is gesproken met
onder meer gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, migrantenorganisaties en de Roemeense minister van Arbeid, Familie, Sociale Bescherming en
Ouderen over het in goede banen leiden van arbeidsmigratie. Dit mede in het licht
van de openstelling van de arbeidsmarkt voor Bulgaren en Roemenen.
De aanname is dat de grootste problematiek ontstaat bij een (nu nog) klein deel van
de EU-burgers die hier geen werk vindt, als men in Nederland aankomt. Zij
handhaven zich hier door bijvoorbeeld te bedelen, een "daklozenkrant" te verkopen
of door een beroep te doen op dak- en thuislozenopvang enz..
Dat heeft verschillende effecten:
mensen leiden duurzaam een zeer marginaal bestaan;
omwonenden ervaren overlast van bedelaars, straatmuzikanten, enz.;
door negatieve voorbeelden wordt het draagvlak voor Vrij verkeer aangetast.
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Op dit moment is de groep niet-zeifredzamen nog klein en in Dordrecht zelfs niet
zichtbaar aanwezig. Een werkgroep van BZK, SZW, V&J, Rotterdam en Den Haag
brengt de verschillende overlevingsstrategieën van deze groep in beeld en
inventariseert welke maatregelen gemeenten kunnen nemen om deze vormen van
overleven tegen te gaan, wanneer zij dat beleidsmatig gewenst vinden. Begin 2014
wordt er een rapport met mogelijke handelingsperspectieven ter beschikking gesteld
aan alle deelnemende regio's en gemeenten. Wij zullen vanuit Dordrecht deze
ontwikkelingen op de voet volgen, en zeggen ook toe dat er snel gehandeld zal
worden bij een signalering van problemen in Dordrecht.
Dit moeten we samen oppakken en niet alleen met de corporaties die vooral een rol
spelen in de huisvesting van werkende arbeidsmigranten. Maar ook met de
maatschappelijke partners als de politie, het Leger des Heils, MEE Drechtsteden en
mogelijk specifiek georiënteerde partners als de stichting Barka.
Daarnaast vindt het college het belangrijk om de contacten met de klankbordgroep
weer aan te halen, zodat de ogen in de wijken waar het gebeurd ook signalen
doorgeven als het mis loopt en er snel geschakeld kan worden. Bij het snel
oppakken van de signalen uit de wijken kunnen gemeente, corporaties en bewoners
gebruik maken van de opgedane ervaring de afgelopen jaren.
3.5 Inschrijving van Roemenen en Bulgaren in het GBA.
Met betrekking tot de vragen over de maatregelen die wij als Dordrecht nemen om
problemen rondom inschrijving van Bulgaren en Roemenen te beperken, het
volgende.
Het is van belang om daarin onderscheid te maken tussen personen die langer of
korter dan 4 maanden in Nederland (gaan) verblijven.
1. Personen die langer dan 4 maanden in Nederland verblijven ('ingezetenen')
moeten zich inschrijven in de GBA. Voor alle inschrijvingen en adreswijzigingen
hebben wij sinds afgelopen zomer een aangepaste/verscherpte werkwijze.
Een paar voorbeelden:
- Wij vragen altijd toestemming van de eigenaar van het pand, zodat
tussenpersonen geen kans krijgen.
- Bij 'teveel' inschrijvingen/vermoeden van kamerverhuur op een bepaald adres
vindt huisbezoek plaats.
- Alle panden met een huisvestigingsvergunning zijn in beeld/bekend en worden
periodiek geïnspecteerd in het kader van brandveiligheid.
- 'Afwijkende signalen' worden actief aan het inspectieteam doorgegeven, waarna
huisbezoek plaatsvindt.
Indien een huisbezoek plaatsvindt houden we de betreffende inschrijving(en) in de
tussentijd aan. Pas na de inspectie wordt de inschrijving verwerkt of geweigerd. De
huisbezoeken worden gedaan door het inspectieteam van OZHZ in aansturing van
de Stadswinkel.
2. Personen die korter dan 4 maanden (gaan) verblijven ('niet-ingezetenen')
konden zich tot voor kort niet inschrijven bij een gemeente. Per 6 januari 2014
is dit veranderd en moeten ook niet-ingezeten zich inschrijven, wanneer zij in
aanmerking willen komen voor een BSN-nummer. Deze inschrijving kan alleen
plaatsvinden in één van de 18 RNI-gemeenten, waarvan Rotterdam er één is.
Dordrecht is geen RNI- gemeente, waardoor de werkwijze van Dordrecht en
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Rotterdam niet helemaal vergelijkbaar is. In het RNI wordt in principe géén
verblijfadres geregistreerd.
Tijdens de raadscarrousel van 10 december 2013 is door wethouder Sleeking
toegezegd om te kijken of we in Dordrecht de 'Rotterdamse lijn" kunnen volgen.
Allereerst is het goed om dan eerst in kaart te brengen wat Rotterdam exact doet.
Rotterdam toetst of het opgegeven verblijfsadres een acceptabel verblijfsadres is. In
Dordrecht wordt dit al gedaan door controles op basis van de
huisvestingsverordening. In Dordrecht zijn daarnaast alle vergunde panden goed in
beeld en vindt periodiek inspectie plaats. Eventuele 'nieuwe' panden worden actief
doorgegeven en bezocht. Daarnaast is in de media verteld dat ook het hebben van
werk getoetst zou worden in Rotterdam. Navraag bij Rotterdam leert dat dit niet het
geval is, hetgeen ook logisch is, omdat het hebben van werk geen criterium is voor
een inschrijving.
Aangezien we al een scherpe werkwijze hanteren, hebben we tot op heden geen
extra maatregelen getroffen voor de komst van de arbeidsmigranten per
01-01-2014. Wel hebben wij in onderzoek in hoeverre wij met Rotterdam afspraken
kunnen maken om, indien beschikbaar, gegevens te kunnen krijgen over Dordtse
'niet-ingezetenen'. Wanneer hier meer duidelijkheid over is zal de wethouder de
raad daarover informeren.
a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
handhaving op illegale kamerverhuurpanden.
Ook adviseren wij het volgende college om de komende jaren een structureel
aanvullend budget te handhaven voor handhaving en toezicht rond onzelfstandige
bewoning in (il)legale panden. Wel zal het advies zijn om het budget wat af te
maar het wel een thema is waarvoor aandacht nodig blijft.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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Rotterdam niet helemaal vergelijkbaar is. In het RNI wordt in principe géén
verblijfadres geregistreerd.
Tijdens de raadscarrousel van 10 december 2013 is door wethouder Sleeking
toegezegd om te kijken of we in Dordrecht de "Rotterdamse lijn" kunnen volgen.
Allereerst is het goed om dan eerst in kaart te brengen wat Rotterdam exact doet.
Rotterdam toetst of het opgegeven verblijfsadres een acceptabel verblijfsadres is. In
Dordrecht wordt dit al gedaan door controles op basis van de
huisvestingsverordening. In Dordrecht zijn daarnaast alle vergunde panden goed in
beeld en vindt periodiek inspectie plaats. Eventuele 'nieuwe' panden worden actief
doorgegeven en bezocht. Daarnaast is in de media verteld dat ook het hebben van
werk getoetst zou worden in Rotterdam. Navraag bij Rotterdam leert dat dit niet het
geval is, hetgeen ook logisch is, omdat het hebben van werk geen criterium is voor
een inschrijving.
Aangezien we al een scherpe werkwijze hanteren, hebben we tot op heden geen
extra maatregelen getroffen voor de komst van de arbeidsmigranten per
01-01-2014. Wel hebben wij in onderzoek in hoeverre wij met Rotterdam afspraken
kunnen maken om, indien beschikbaar, gegevens te kunnen krijgen over Dordtse
'niet-ingezetenen'. Wanneer hier meer duidelijkheid over is zal de wethouder de
raad daarover informeren.
a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
handhaving op illegale kamerverhuurpanden.
Ook adviseren wij het volgende college om de komende jaren een structureel
aanvullend budget te handhaven voor handhaving en toezicht rond onzelfstandige
bewoning in (il)legale panden. Wel zal het advies zijn om het budget wat af te
maar het wel een thema is waarvoor aandacht nodig blijft.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
\ j de secretaris
de burg meester
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