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raadslid K. Musters en overige leden van de raad
het college van burgemeester en wethouders
28 augustus 2018
aanvullende vraag artikel 43 RvO over huisvesting arbeidsmigranten
ter kennisname/ter informatie
toezegging raad 3 juli 2018
openbaar

Aanleiding
Tijdens de vergadering van de raad van 3 juli jl. is door de voorzitter toegezegd dat het college snel
een gedegen antwoord zal geven op de hierna genoemde vraag van de heer Musters. Met deze
raadsinformatiebrief wordt hieraan voldaan.
Informatie
Op 2 mei jl. heeft u ons antwoord ontvangen op uw schriftelijke gestelde vragen over de huisvesting
van arbeidsmigranten. Tijdens de vergadering van 3 juli jl. heeft u de volgende aanvullende vraag
gesteld, die wij vervolgens beantwoorden.
Vraag
Er is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente die niet volledig is en vervolgens vier weken op
het gemeentehuis blijft liggen. Vervolgens is aan de aanvrager gevraagd de aanvraag compleet te
maken met de nodige formulieren. Het is voor de belanghebbende niet duidelijk dat de aanvraag vier
weken ligt te wachten omdat deze niet compleet is. Het is geen goede procedure. De termijn van acht
weken moet pas gaan lopen als alle gegevens beschikbaar zijn.
Antwoord
Zodra een aanvraag via het Omgevingsloket bij de gemeente wordt ingediend (ook als deze niet
compleet is) gaat ook automatisch de wettelijk termijn van 8 weken lopen. Hier kan door de gemeente
niet van worden afgeweken. Ons streven is natuurlijk om de aanvragen zo snel mogelijk op te pakken
om zoveel mogelijk proceduretijd te behouden. Als de aanvraag aangevuld moet worden wordt de
procedure stil gezet. Pas als de aanvraag compleet is, wordt de procedure weer vervolgd.
De behandelaar van de gemeente zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat belanghebbenden (die
bekend zijn bij de gemeente) goed worden geïnformeerd en voldoende inspraakmogelijkheden
behouden. Hiervoor kunnen concrete afspraken worden gemaakt door de behandelaar en de
belanghebbende.

