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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-760111671 DOS-2013-

0007945

Onderwerp

Onderzoeken huisvesting arbeidsmigranten en derde gemeente voor experiment

Advies

1.   Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ter kennisname, waarin de onderzoeken

worden toegelicht.

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de onderzoeken naar Huisvesting

arbeidsmigranten.

3.  Kennis te nemen van de derde gemeente waarmee het experiment huisvesting

arbeidsmigranten wordt aangegaan.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS brief Vier onderzoeken huisvesting arbeidsmigranten en derde experiment, PZH-2020-
760111671, DOS-2013-0007945

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 januari 2021 29 januari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

In het kader van het Programma Huisvesting Arbeidsmigranten zijn kennisontwikkeling en

kennisdeling twee belangrijke pijlers. Er zijn binnen dit programma vier onderzoeken uitgevoerd in

opdracht van verschillende gemeenten en (mede)gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. 

In de brief aan PS, in de bijlage, worden deze vier onderzoeken toegelicht. 

Deze onderzoeken geven inzicht in de aantallen arbeidsmigranten binnen de provincie en de trends

in de ontwikkeling van de aantallen arbeidsmigranten in de nabije toekomst. Daarnaast bevatten de

onderzoeken aanbevelingen over:

- een betere registratie van arbeidsmigranten (voor het nauwkeuriger bepalen van de

hoeveelheid arbeidsmigranten); 

- het ontwikkelen van beleid voor een betere huisvesting van arbeidsmigranten door

gemeenten en regio’s.

In de brief aan PS wordt verder bekend gemaakt dat Sliedrecht als derde gemeente zal deelnemen

aan een experiment huisvesting arbeidsmigranten. Eerder zijn al experimenten gestart met de

gemeenten Westland en Noordwijk. Het experiment met Sliedrecht zal lopen van januari tot en met

maart 2021. 

De kennis uit de rapporten is verspreid onder gemeenten en andere geïnteresseerden.

Het Programma Huisvesting Arbeidsmigranten van de provincie Zuid Holland loopt tot medio 2021.

Alle resultaten uit het programma, bestaande uit onder meer de genoemde onderzoeken, de

experimenten en de opbrengsten uit de Leerkring arbeidsmigranten van Platform 31, worden aan het

einde geanalyseerd, er worden lessen getrokken en vervolgens zal dit, indien zinvol, worden

uitgewerkt in een voorstel voor beleid. Zoals afgesproken in de Lange Termijn Agenda is de planning

daarvoor Q2.  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : n.v.t.

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

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

Juridisch kader

-

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Eerder is het Programma Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld (2019) in het kader waarvan de

onderzoeken en experimenten worden uitgevoerd.
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3 Proces

 

Provinciale Staten worden over de onderzoeken geïnformeerd met een GS-brief. De gemeenten en

andere geïnteresseerde partijen zijn/worden onder meer via een bijeenkomst en mailing geïnformeerd

over de onderzoeken.

 

4 Participatie en rolneming

 

De rol van de provincie bij de onderzoeken is een responsieve, te weten financierende rol. 

In de uitvoering van de onderzoeken zijn verschillende gemeenten betrokken. De rapporten worden

gedeeld met gemeenten en andere geïnteresseerden. 

In het experiment heeft de provincie een samenwerkende rol, waarbij samen met de gemeente het

experiment wordt uitgevoerd.

 

5 Communicatiestrategie

De vier onderzoeken zijn gedeeld via een digitale bijeenkomst met de gemeenten en daarnaast ook

via de mail, het digitale platform dat is opgezet voor gemeenten, en de conferentie huisvesting

arbeidsmigranten op 25 maart 2021, beschikbaar gesteld. Daarnaast worden mogelijkheden bekeken

om de rapporten verder te verspreiden.

 

 


