
Geachte raadsleden,

Mijn naam is ' , ik woon in de Platanenlaan in Bloemendaal en ik sta hier
vanavond namens een groep bewoners die allen in de buurt wonen van een

eengezinswoning in de Verbindingsweg in Bloemendaal die gebruikt wordt voor de

huisvesting van groepen arbeidsmigranten.

Bijna één op de twintig banen in Nederland wordt ingevuld door werknemers afkomstig uit
Oost-Europa. Daarmee leveren deze arbeidsmigranten een substantiële bijdrage aan de

Nederlandse economie. En, vanzelfsprekend behoort deze groep ook op een menswaardige

manier gehuisvest te worden.

Door het tekort aan goede huisvesting hebben de arbeidsmigranten het op dit vlak moeilijk.

Wij als bewoners van deze kinderrijke buurt worden dagelijks geconfronteerd met de

gevolgen hiervan. Tien mensen in een eengezinswoning. Mede omdat de groep bewoners

vaak rouleert - zo hoeven de bewoners zich niet in te schrijven - is het onmogelijk om hen

aan te spreken op of afspraken te maken over de ontstane overlast die het gevolg is van

deze vorm van kamerverhuur. U moet daarbij denken geluidshinder, vuilnísproblemen en

ratten en verloedering van de woning.

Door het arbeidsbemiddelingsbureau dat optreedt als verhuurder wordt namelijk geen

onderhoud gepleegd en zo kon het, deze winter nota bene, gebeuren dat een kapot raam

aan de voorzijde van de woning maandenlang niet gerepareerd werd terwijl de

overgebleven stukken glas uit het raam dreigde te vallen.

Deze situatie heeft een negatieve impact op de veiligheid en leefbaarheid van deze buurt en

is dus onwenselijk. Bovendien creëert het mogelijk een precedentwerking voor de rest van

de gemeente. Sinds begin vorig jaar is de bewonersgroep in de weer met de politie, de

gemeente. Er is een gesprek geweest met de burgemeester en ons is een contactpersoon
toegewezen. Er is een brief geschreven naar de Raad en er is aandacht voor geweest in de

lokale media. Helaas alles nog zonder concreet resultaat.

Arbeidsmigranten hebben een plaats in onze samenleving, ook in onze gemeente, en

verdienen een fatsoenlijke huisvesting die rekening houdt met alle betrokken. ln 2011 eiste

de verantwoordelijke m¡nister dat gemeenten deze uitdaging gezamenlijk zouden aanpakken

en in een rapport van de tweede kamer uit datzelfde jaar staat dat voor de handhaving van

huisvestingsnormen primair de gemeenten verantwoordelijk zijn. De situatie zoals die op de

Verbindingsweg ' ís er één die ontstaat als je dit zuiver aan de markt overlaat. Er is ons

inziens gebrek aan regie en wij zijn van mening dat de gemeente hier een

vera ntwoordelijkheid in heeft.

Wat vragen wij de Raad? ln eerdere gesprekken met de gemeente is aangegeven dat deze

vorm van verhuur past binnen het bestemmingsplan en dat er daarom op korte termijn
weinig aan te doen zou zijn.
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Ten eerste vragen wij de Raad dit nader te onderzoeken. Er is ons namelijk ter ore
gekomen dat deze vorm van kamerbewoning mogelijk wel degelijk in strijd is met de

norma le woonbestem ming.

Ten tweede, mocht er tegen deze vorm van huisvesting inderdaad niets te doen zijn,

wordt het dan niet tijd voor passende regelgeving, vragen wij u. Andere gemeenten

gingen u voor en daar zijn voldoende voorbeelden van.

Ten derde, blijkt uit een artikel in De Monitor dat de burgemeester in vergelijkbare

situaties wel heeft kunnen ingrijpen met een nieuwe bevoegdheid, een nieuw
instrument. Hij kan namelijk een zogeheten gedragsaanwijzing geven. lk citeer:
"Sínds de invoer van de Wet aanpak woonoverlast kan de burgemeester nu ook

eerder optreden tegen ernstige hinder...". Een belangríjke maatregel in deze situatie
zou kunnen zijn dat de verhuurder wordt verplicht zich te houden aan de normen van

de Stichting Normering Flexwonen die betrekking hebben op ruimte, veiligheid en

hygiëne.

Afsluitend, hopen wij dat de gemeente het belang inziet van een gerichte en kordate aanpak
van deze problematiek. Het doel hiervan zou moeten zijn het in stand houden van een
plezierige en veilige leefomgeving, maar ook het beschermen van de rechten van de

betrokken a rbeidsmigranten.
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