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Boxtel, 7 juni 2022
Betreft:

Minachting van de Gemeenteraad rondom proces vaststellen nieuwe
verordening Huisvesting Arbeidsmigranten Boxtel 2022

Geachte leden van het College,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Met stijgende verbazing hebben wij het proces gevolgd, waarin u momenteel tracht de
eerder op 10 november 2020 vastgestelde beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten
van tafel te halen, door hem in feite te vervangen door een nieuwe gewijzigde versie. In
juni 2021 is de beleidsnotitie uitgewerkt in een door de Gemeenteraad vastgestelde
verordening en deze verordening is vervolgens toepasbaar gemaakt in door het College
vastgestelde regels. Deze Regeling huisvesting arbeidsmigranten Boxtel 2021 bleek
echter volgens uw College in de praktijk niet hanteerbaar.
Reden daarvoor is dat geen van de ingediende initiatieven voldoen aan de door de
Gemeente gestelde criteria. Op basis van de constatering dat geen van de ingediende
initiatieven voldoen aan de gestelde criteria, stelt u nu voor om de verordening op een
aantal essentiële onderdelen te wijzigen.
Veel kritiek en vragen
De Gemeenteraad heeft u daarover vele vragen gesteld. Met name de uitbreiding van de
looptijd van initiatieven van 10 naar 15 jaar en het verruimen van het zoekgebied van de
‘rand van het bedrijventerrein’, naar het buitengebied rondom heel Boxtel (zoom van 5
kilometer) leverde veel kritiek en vragen op.
Deze punten waren in feite ook de kern van de discussie in de laatsgehouden
Gemeenteraadsvergadering, waar de discussie vooral ging over hoe deze
beleidsverruimingen er in de praktijk dan uit kunnen zien. Kan dit beleid leiden tot
ongebreidelde en niet uitlegbare situaties in het buitengebied, kan de verruiming van de

looptijd ongewenste effecten hebben op Boxtelse woningbouwmogelijkheden in de
toekomst en kunnen deze ontwikkelingen vervolgens ook weer vertragingen op gaan
leveren in de verdere procesgang?
Vanuit uw College wordt steeds betoogd: eerst moet de Verordening vastgesteld worden
en pas dan kunnen wij als College de nieuwe Regeling huisvesting arbeidsmigranten
Boxtel vaststellen!!
Maar bij beantwoording op allerlei vragen over de toepasbaarheid van de verordening
(waaronder de voornoemde vragen), schermt u tegelijkertijd wèl met de aanvullende
regels die vervolgens nog door het College moeten worden vastgesteld (‘nee, dat zit in de
Regeling en die is nog niet vastgesteld’).
Warrig verhaal
Het wordt zo al met al een zeer warrig verhaal. Uw College doet een voorstel om het door
Gemeenteraad vastgesteld beleid te wijzigen. De Raad vraagt om de consequenties en u
geeft aan dat u die niet goed kunt geven, omdat eerst de aanvullende regels (lees:
Regeling Huisvesting Arbeidsmigranten) opnieuw door het College moeten worden
vastgesteld.
Afvoeren van onderwerp van agenda
Dat is de wereld op zijn kop en was voor de oppositiepartijen de reden om het onderwerp
in de Gemeenteraad van 10 mei als ‘onvoldragen’ van de agenda af te voeren.
Daaropvolgend hebben diezelfde partijen de volgende dag het College al gevraagd om de
Regeling Huisvesting Arbeidsmigranten vertrouwelijk ter inzage te leggen. Dan kunnen
partijen ook pas echt goed overwegen of ze akkoord kunnen gaan met de wijzigingen in
de verordening. De toepasbaarheid van de verordening is immers afhankelijk van de
nadere regels. Daarnaast lag er een prima verhaal waar de Gemeenteraad in 2020 en
2021 al unaniem akkoord mee was gegaan.
Onze fractie leek dit een prima constructieve tegemoetkoming aan het College en een
goede mogelijkheid om op een snelle manier duidelijkheid en besluitvorming te krijgen
over de nieuwe stukken.
Met een kluitje in het riet
Wat schetst onze verbazing? Op 20 mei krijgen wij een bericht van Wethouder Van
Alphen, waarin de Gemeenteraad met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Gestelde
vragen vanuit de Raad worden alsnog schriftelijk, zij het ondermaats, beantwoord en
raadsfracties krijgen aankomende donderdag 9 juni van 9.00 uur tot 10.30 uur in
aanwezigheid van een ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in het bijzijn van een
advocaat, in een besloten bijeenkomst de mogelijkheid om technische vragen te stellen.
Minachting Gemeenteraad
Zowel het tijdstip waarop de bijeenkomst moet plaatsvinden (als de meeste raadsleden
gewoon werken) als de invulling van de bijeenkomst, betekent in onze ogen niet meer en
niet minder dan minachting van de Raad.
De Gemeenteraad deed u een handreiking om nota bene op een vertrouwelijke manier
kennis te kunnen nemen van uw beleids- en uitvoeringsplannen. U kiest er echter voor te
blijven hangen in formaliteiten en -erger nog- het geen vertrouwen geven aan de integriteit
en het beoordelingsvermogen van de Raadsleden.

Wij gaan niet naar besloten bijeenkomst
Dat is minachting van de Gemeenteraad en onze fractie heeft besloten niet aan dat spel
mee te doen. Overigens zijn wij niet in staat aanstaande donderdag op het door u
genoemde tijdstip aanwezig te zijn, omdat wij net als de meeste mensen dan onze eigen
agenda’s en ons eigen werk hebben.
Eventuele vragen doen wij u nog toekomen en voor de verdere rest zullen wij onze positie
in de aankomende Raadsvergadering bepalen.
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de SP

Eric van den Broek,
Fractievoorzitter

