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Motie Woonvisie en arbeidsmigranten
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders tot het vaststellen van de Woonvisie Ridderkerk 2021-2026;
overwegende dat:
1. we met krapte op de woningmarkt te maken hebben o.a. in goedkopere eensgezinswoningenkoopwoningen;
2. deze krapte de doorstroming, die ruimte zou kunnen geven op de woningmarkt, niet bevordert;
3. op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, Veren Ambacht en BT-Oost zich steeds meer
bedrijven vestigen die veel werkgelegenheid geven die veelal ingevuld wordt door
arbeidsmigranten;
4. in 2020 een onderzoek is gepresenteerd ‘onderzoek arbeidsmigranten’ waarvan de cijfers
gebaseerd zijn op de situatie 2018, en deze dus drie jaar oud zijn;
5. arbeidsmigranten in de Woonvisie slechts benoemd wordt als doelgroep waaruit geen acties
volgen;
is van mening dat:
a. arbeidsmigranten op een goede manier gehuisvest dienen te worden;
b. goede huisvesting niet aan de orde is als zij met 6 of meer in een ééngezinswoning worden
ondergebracht;
c. deze eensgezinswoningen in wijken staan waar gezinnen ook graag zouden wonen, hetgeen
voor velen een vervolgstap is op de woningmarkt waarbij mogelijk een starterswoning wordt
achtergelaten;
d. dit de doorstroming zou bevorderen en een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan het
woningtekort;
verzoekt het college om:
1. inzichtelijk te maken hoeveel arbeidsmigranten wij hebben in Ridderkerk en hoe en waar zij
gehuisvest zijn in 2021;

2. inzichtelijk te maken wat het gemeentebestuur kan doen om te voorkomen dat reguliere
woningen worden ingericht als pension, daarbij ook kijkend naar wat bij andere gemeenten is
toegepast;
3. de raad daarover te informeren vóór de begrotingsraad van 4 november 2021

en gaat over tot de orde van de dag.
Het raadslid,
Petra van Nes – de Man, Burger op 1
Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 316157
Behandeld in de raadsvergadering van 1 juli 2021
Samenvatting
Onderwerp is de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college wordt verzocht inzichtelijk te
maken hoeveel arbeidsmigranten wij hebben in Ridderkerk en hoe en waar zij gehuisvest zijn en
daarnaast inzichtelijk te maken wat het gemeentebestuur kan doen om te voorkomen dat reguliere
koopwoningen worden ingericht als pension.
Uitslag stemming
De motie is ingetrokken tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2021.

