
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN D66 OVER HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN  
 
In mijn ogen heeft de Corona pandemie de problematiek van de huisvesting van 
arbeidsmigranten zichtbaarder gemaakt want door de vele controles werd geconstateerd 
dat het onmogelijk was om er achter te komen welke arbeidsmigranten waren geregistreerd 
en voor diegenen die geregistreerd waren werd zichtbaarder dat de kwaliteit van de 
huisvesting in de meeste gevallen onwenselijk was. 
 
Maar hoe speelt deze problematiek in Apeldoorn? Wat kunnen wij als gemeente doen? Wat 
betekenen arbeidsmigranten voor de leefbaarheid van een wijk? Wat vindt de omgeving 
hiervan en hoe worden de inwoners geïnformeerd wanneer arbeidsmigranten zich in een 
wijk gaan vestigen? Is het verkeerd als arbeidsmigranten zich in een bepaald deel van de 
stad gaan vestigen? Wat kunnen wij doen om het verblijf voor deze groep aangenaam te 
maken? 
 
Afgelopen winter deed ik een cursus in de wijk Zuid. Deze wijk heeft een dorpse oorsprong 
en staat bekent wegens de diversiteit die de wijk zo bijzonder maakt. 
Toen ik door de wijk wandelde en een aantal inwoners sprak werd mijn aandacht gevestigd 
op de verschillende antwoorden die ik kreeg van inwoners die twee straten van elkaar 
woonden. 
De ene zei, ik heb bewust gekozen om hier te wonen, mooi park voor de kinderen om te 
spelen, leuke buren en school dichtbij. 
Twee straten verder zeiden de inwoners, het is verschrikkelijk om hier te wonen want je 
kunt hier geen kinderen op een gezonde manier opvoeden. Buurtoverlast heerst, drugs 
worden gedeald, het is vies etc. 
Deze constatering heeft vragen bij mij opgeroepen en om die reden heb ik besloten om te 
onderzoeken waarom inwoners van een wijk zo drastisch van mening kunnen verschillen en 
welke ontwikkelingen bijdragen aan het feit dat een bepaald gebied in een wijk niet 
aantrekkelijk is voor de bewoners. 
 
Er is een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten maar hun afwezigheid wordt door 
velen gezien als een rem op de economische groei. Maar dit tekort leidt ook tot andere 
problemen zoals slechte woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten zelf en overlast 
voor de omgeving. 
Arbeidsmigranten moeten dus noodgedwongen concurreren op de krappe woningmarkt. 
 
In de huursector gebeurt soms of heel vaak het volgende: Woningen worden “Verkamerd” 
aangeboden. Dit gebeurt vaak tegen hoge prijzen, waar in sommige gevallen 1 kamer met 
verschillende bewoners wordt gedeeld met als consequentie overbewoning en overlast voor 
de omgeving. 
 
Ook in de koopsector zijn er geen beperkingen om huisvesting te bieden aan 
arbeidsmigranten. Soms gaat het goed maar soms gebeurt hetzelfde als in de huursector: 
zoveel mogelijk geld hieraan verdienen. 
 
In ons land worden naar inschatting 40.000 reguliere woonhuizen gebruikt voor het 
huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten, terwijl er grote lokale huisvestingstekorten zijn. 



 
 

Door goede huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren komen de op dit moment 
daarvoor gebruikte woningen weer beschikbaar voor andere Nederlanders, wordt 
verdringing tegengegaan en worden de wijken leefbaarder.  
 
Na gesprekken te hebben gehad met een aantal inwoners is mijn indruk dat het tot stand 
komen van goede huisvesting van arbeidsmigranten het resultaat van een constructieve 
samenwerking tussen gemeenten, huisvesting, werkgevers en afstemming met 
omwonenden zou moeten zijn. 
 
Op maandag 26 april jl. verscheen in “Omroep Gelderland” een artikel over: Buurtschap in 
rep en roer: ‘400 arbeidsmigranten hier? Ik vermoed het ergste.’ Dit keer vlak over onze 
gemeentegrens. 
 
Op vrijdag 30 april staat al weer in het nieuws dat de gemeente Ede een AZC in Delen 
overweegt: 200 tot 400 boven op de arbeidsmigranten. 
Er ligt een verzoek om tweehonderd mensen op de Kop van Deelen te huisvesten en de 
gemeente staat daar positief tegenover. 
 
Inwoners van het buurtschap Deelen zijn bang dat hun woongenot verloren gaat. Dat er 
plannen zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten wisten zij al, maar dat het er 
misschien 400 worden komt als een schok. 
De gemeente Ede kreeg het verzoek om de omgevingsvergunning zo te wijzigen dat er 
tijdelijk arbeidsmigranten kunnen wonen in de gebouwen op het terrein voor een maximale 
periode van 10 jaar. 
 
Sinds de Corona pandemie zien wij in de media berichten als:  
27-05-2020: sluiting VION.  
30-05-2020: verbod vervoer arbeidsmigranten vanwege corona besmettingen. 
Buurtassistenten coöperatie “ Zuid doet samen” signaleren buurtoverlast in Zuid door 
arbeidsmigranten. 
Deze berichten zijn voor D66 de aanleiding geweest om vragen te stellen over het beleid van 
de gemeente Apeldoorn m.b.t arbeidsmigranten. 
 

https://flexwonen.nl/ 

 

https://flexwonen.nl/category/alle-flexwoners/ 

 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6871365/Buurtschap-in-rep-en-
roer-400-arbeidsmigranten-hier-Ik-vermoed-het-ergste 
 
https://publiekdenken.nl/partners/kafra-housing/geef-arbeidsmigranten-de-
ruimte/ 

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6881006/Mogelijk-600-mensen-
naar-Deelen-gemeente-overweegt-azc 
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Vragen: 
 

1. Heeft de gemeente Apeldoorn een beleidskader met betrekking tot vestiging van 
arbeidsmigranten? 

 
2. Welke inschatting heeft de gemeente van het aantal arbeidsmigranten dat in 

Apeldoorn gevestigd is en tot welke categorie behoren ze: kort verblijf, middellang 
verblijf, lang verblijf? 

 
3. Beschikken de organisaties die arbeidsmigranten met een kort verblijfsvergunning in 

de gemeente Apeldoorn huisvesten over het SNF(stichting normering flex 
wonen)keurmerk om te borgen dat huisvesting de goede kwaliteit heeft? 

 
4. Hoeveel arbeidsmigranten zijn ingeschreven in BRP (basisregistratie personen) en 

hoeveel bij UWV geregistreerd? 
 

5. Welke verplichting heeft de gemeente tegenover arbeidsmigranten die een BRP 
registratie hebben? 

 
6. In welke sectoren werken arbeidsmigranten? 

 
7. Is er samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, huisvesting, omwonenden en 

Provincie. En hoe ziet dat eruit? 
 

8. Zijn er specifieke plannen gemaakt met wooncorporaties om de 
vestigingsproblematiek van arbeidsmigranten aan de kaak te stellen? 

 
Het gaat in Ede om het terrein dat werd beheerd door de Hoenderloogroep. Ook in 
Apeldoorn is de bestemming van het terrein van de Hoenderloogroep nog 
onduidelijk. Zou in Apeldoorn het terrein van de Hoenderloogroep ook vergunning 
voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten kunnen worden aangevraagd? 
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