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Geacht College, 
 
Met enige regelmaat worden wij benadert door inwoners met klachten omtrent de tijdelijke huisvesting 
van arbeidsmigranten/studenten die geen huishouden vormen in hun directe leefomgeving. In de 
meeste gevallen gaat het om eengezinswoningen waarin meer dan vijf personen zijn gehuisvest. De 
huisvesting van vorenbedoelde personen op zich is niet het probleem maar wel de overlast die het in 
een aantal gevallen geeft in de vorm van lawaai, overmatig drankgebruik met de daarbij behorende 
verschijnselen en het gebruiken van drugs binnen en buiten de woning. Veel van de mensen die zich 
melden bij ons voelen zich niet veilig in hun eigen leefomgeving. 
Met betrekking tot vorenstaande is Heusden niet uniek, in tal van gemeenten, onder andere de 
gemeente Waalwijk, spelen soortgelijke problemen. De gemeenteraad van Waalwijk heeft om deze 
redenen recentelijk het beleid aangepast ten aanzien van de huisvesting arbeidsmigranten. 
Vorenstaande geeft voor ons aanleiding tot de volgende vragen. 
 
1. Deelt u onze opvatting dat (tijdelijke) huisvesting van meer dan 5 arbeidsmigranten/studenten per 

woning, die geen huishouden vormen, in een woonomgeving ongewenst is? 
2. Kunt u aangeven hoeveel woningen in de onze gemeente worden gebruikt voor vorenbedoelde 

huisvesting? 
3. Is er in de afgelopen jaren sprake van een toename van het aantal woningen dat voor deze 

doeleinden wordt gebruikt, c.q. aangepast? 
4. Kunt u aangeven hoeveel klachten de gemeente, gesplitst in de jaren 2015, 2016 en 2017 heeft 

ontvangen met betrekking tot bovengenoemd onderwerp? 
5. Kunt u aangeven, eveneens gesplitst in voornoemde jaren, in hoeveel gevallen er is gecontroleerd 

en eventueel handhavend is opgetreden? 
6. Kunt u aangeven of de controle plaats vindt tijdens de werkdagen, avonden en/of weekenden? 
7. Bent u bereid beleid ten aanzien van voornoemde problematiek, analoog aan Waalwijk, (specifiek) 

beleid in te voeren? Zo neen, waarom niet? 
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In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


