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Vragen art. 43 RvO raadslid F.A. van der Lee over huisvesting van bijzondere doelgroepen

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
In de brief van 16 mei 2018 stelt raadslid de heer F.A. van der Lee (Heusden Transparant) vragen op grond
van artikel 43 Reglement van Orde van de raad over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
Afweging
Het voorstel is om de gestelde vragen te beantwoorden met de bijgaande brief.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 12 juni 2018
besloten:
de vragen van raadslid F.A. van der Lee (Heusden Transparant) over de huisvesting van bijzondere
doelgroepen met bijgaande brief te beantwoorden.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Beste meneer Van der Lee,

In antwoord op uw brief van 16 mei 2018 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
Vraag 1
Is de in het memo genoemde “uitvoeringsagenda” inmiddels gerealiseerd?
Antwoord
Op basis van het in juli 2017 gehouden PON-onderzoek naar Poolse
arbeidsmigranten is in Langstraatverband een stuurgroep gevormd die tot taak
heeft een uitvoeringsagenda op te stellen. Dit gebeurt in lijn met de opgave die
voortkomt uit de rapportage van Companen. De uitvoeringsagenda is nog niet
gereed maar wordt naar verwachting nog dit jaar gepresenteerd.
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Vraag 2
Zo ja, kan de raad kennis nemen van die agenda? Zo neen, wanneer is de
verwachting dat bedoelde agenda wel klaar is?
Antwoord
Zie het antwoord onder 1. Zodra de uitvoeringsagenda gereed is, wordt deze met
de raad gedeeld.
Vraag 3
Kan de raad periodiek geïnformeerd worden over de voortgang van dit dossier?
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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
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Antwoord
Zodra er meer te melden is over de voortgang zullen wij de raadsleden daarvan in
kennis stellen.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de wnd. burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. R.H. Augusteijn
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Geacht College,
In oktober 2017 is de raad middels een Memo geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek
naar de huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten dat dateert van juli 2017.
In het memo wordt gewag gemaakt van het feit dat er in Langstraatverband een stuurgroep is ingesteld
waarin ook een wethouder van onze gemeente participeert.
Naar aanleiding van vorenstaande hebben de volgende vragen:
1.

Is de in het memo genoemde “uitvoeringsagenda” inmiddels gerealiseerd?

2.

Zo ja, kan de raad kennis nemen van die agenda? Zo neen, wanneer is de verwachting dat
bedoelde agenda wel klaar is?

3.

Kan de raad periodiek geïnformeerd worden over de voortgang van dit dossier?

In afwachting van uw reactie verblijf ik,
met vriendelijk groet,

F. van der Lee
Fractievoorzitter Heusden Transparant
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