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Geachte heer Moize de Chateleux,

Op 28 november bereikten ons via de griffie van de gemeente Doetinchem uw vragen ex
artikel 38 over het draagvlak bij de woonplek van arbeidsmigranten. Deze kunnen wij als
volgt beantwoorden.
Vraag 1. Binnen Welke straal rond een beoogde locatie zijn burgers en bedrijven
'omwonenden'?
Antwoord op vraag 1. De afstand is afhankelijk van de inschatting van mogelijke beinvloeding
door de vestiging van tijdelijke arbeidsmigranten. Er is sprake van maatwerk. Overigens
bestaat hier jurisprudentie over. Wij zullen relevante jurisprudentie meenemen bij de bepaling
van de afstand.

Vraag 2. Bent u bereid het communicatieplanter instemming aan de gemeenteraad voor to
leggen? Vraag 3. Bent u bereid de draagvlaknotitie voorto leggen aan de gemeenteraad en de
`verantwoorde belangenafweging' toe to lichten?
Antwoord op vraag 2 en vraag 3. Indien huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten past
binnen de bestaande bestemming, dan werkt de gemeente sowieso mee aan huisvesting.
Indien de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten niet past binnen de bestaande
bestemming is altijd een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De gemeenteraad beslist
over het vaststellen van het bestemmingsplan en heeft dus het laatste woord. Het college zal
tussentijds Been plannen of notities aan de raad voorleggen om stroperigheid in
besluitvorming to voorkomen.
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Vraag 4. Het draagvlak hoeft geen 100 procent to zijn om medewerking aan het initiatief to
geven. Is er een ondergrens aan het percentage draagvlak?
Antwoord op vraag 4: Er is Been ondergrens. Het college weegt binnen het gestelde kader
o.a. op basis van de draagvlaknotitie verschillende belangen tegen elkaar af. Er is altijd
sprake van maatwerk.
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