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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-755892180 DOS-2013-

0007945

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS inzake het behandelvoorstel over motie 951 over

Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het behandelvoorstel over motie 951 over

Onmenselijke woonomstandigheden

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten:
- Greenport te wijzigen in “Greenports”;

- Na de zin onderaan pagina 1: “Het bouwen (…) arbeidsmigranten” een zin toe te voegen dat het
de taak van de Provincie is om zich te richten op het aantal te realiseren woningen en het type
woningen.

Bijlagen

1. GS-brief aan PS - Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden
arbeidsmigranten 

2. Motie 951 onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
3. Programma huisvesting arbeidsmigranten 2 juli 2019
4. Tweede Kamerbrief, Maatregelen doorbouwen tijdens coronacrisis, 20 mei 2020
5. Eerste aanbevelingen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile

Roemer, 11 juni 2020
6. Geen tweederangsburgers, Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland

tegen te gaan, Aanjaagteam Bescherming arbeidsmigranten, 30 oktober 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 november 2020 10 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

het Programma huisvesting arbeidsmigranten is op 3 juli 2019 vastgesteld in Gedeputeerde

Staten en is besproken in de commissievergadering RWE van oktober 2019.

In de LTA is vastgesteld dat in het 2de kwartaal van 2021, op basis van het programma

huisvesting arbeidsmigranten, de conferentie huisvesting arbeidsmigranten (voorjaar 2021) en de

resultaten van de onderzoeken en de experimenten, als deze daartoe aanleiding geven, met

beleidsvoorstellen komen. Op 15 september jl. heeft u Provinciale Staten een brief gestuurd

waarin u een afhandelingsvoorstel doet van een aantal toezeggingen aan Provinciale Staten.

 

3 Proces

 

Het rapport van het Aanjaagteam Bescherming arbeidsmigranten dat 30 oktober jl. door het

ministerie van Binnenlandse Zaken is vrijgegeven wordt nog nader bestudeerd met name op de

gevolgen van de rol van de provincie. Indien hiertoe aanleiding voor is zal PS geïnformeerd

worden op welke wijze invulling wordt geven aan de aanbevelingen uit de eindrapportage. 

Intern zal bekeken worden hoe het flexwonen versneld opgepakt kan worden. Deze woonvorm

kan ingezet worden voor een brede doelgroep waaronder arbeidsmigranten.   

 

4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Over de GS-brief wordt op reguliere wijze gecommuniceerd. Dit betekent dat hij staat in de

wekelijkse lijst van besluiten op de provinciale website, inclusief de publiekssamenvatting.

Daarnaast is de brief terug te vinden in de lijst van ingekomen stukken van Provinciale Staten.

 


