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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.
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Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00
De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering
van 16 september 2014.
Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 april 2014 20:30
De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties GroenLinks en Beter voor
Dordt te betrekken bij de bespreking van de gewijzigde huisvestingsverordening
(1217936).
Gemeenteraad - donderdag 27 maart 2014 15:00
De raad besluit op verzoek van de fractie van GroenLinks dit stuk door te geleiden naar
de Adviescommissie van Fysieke Leefomgeving.

