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Amendement beleidskader huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 31 oktober 2019;

Gelezen het raadsvoorstel beleidskader huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten;

Constaterende dat:
- Het voorgestelde beleid gericht is op het mogelijk maken van huisvesting van grote groepen ar-

beidsmigranten;
- Hierbij een goede aanzet is gedaan om de leefbaarheid in buurten en wijken niet to veel onder druk

to zetten;

Overwegende dat:
- Omwonenden met dit beleid geconfronteerd zullen worden met de huisvesting van grote groepen

arbeidsmigranten in hun wijk, waarbij het moeilijk zal zijn om dat tegen to houden als voldaan
wordt aan de regels in dit voorstel;

- Arbeidsmigranten ook met dit voorstel nog onvoldoende bescherming en privacy krijgen, afwijkend
van hoe we omgaan met huisvesting van eigen inwoners of bijvoorbeeld studentenhuisvesting;

- Mogelijke uitbuiting onderkend wordt, maar onvoldoende om excessen actief to voorkomen;

Besluit om:
- aan dictumpunt 1, punt j. toe to voegen:

Aanvullend op de voorwaarden voor het keurmerk van Stichting Normering Flexwonen wordt be-
paald dat:

iedere werknemer een eigen kamer moet hebben;
de oppervlakte van de kamer minimaal 10 mz moet bevatten;

aan dictumpunt 1 toe to voegen:
m. Arbeidsmigranten worden op gelijke wijze behandeld als ingezetenen van de gemeente Doetin-

Chem;
n. Arbeidsmigranten mogen voor huisvesting en werk niet van dezelfde organisatie afhankelijk

zijn, en er mag ook geen beinvloeding van de werkgever op de verhuurder of omgekeerd, zijn;
o. Betaling van de huur voor huisvesting moet door de werknemer zelf gedaan worden en mag

niet worden ingehouden op het loon;
- de voorgaande toevoegingen aan het beslisdictum van het raadsvoorstel to verwerken in het Be-

leidskader huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten;

en gaat over tot de orde van de dag.
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