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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke
woonomstandigheden arbeidsmigranten

Geachte Statenleden,

In uw vergadering van Provinciale Staten van 14 oktober 2020 is Motie 951 aangenomen. Hierin

verzoekt u Gedeputeerde Staten om ‘Met spoed met de betrokken actoren om tafel te gaan om
een structurele menswaardige woonoplossing voor arbeidsmigranten in de provincie te vinden ’.
Wij ervaren de motie als een steun in de rug op onze inzet binnen het Programma huisvesting
arbeidsmigranten dat wij op 2 juli 2019 hebben vastgesteld in Gedeputeerde Staten en welke u
besproken heeft in uw commissievergadering Ruimte, Wonen & Economie (RWE) van oktober
2019. Uw motie agenderen wij per direct voor de overleggen en de bijeenkomsten die op korte
termijn vanuit het programma Huisvesting Arbeidsmigranten plaatsvinden. Ook zetten wij actie op
het versneld oppakken van flexwonen om onderdak te kunnen bieden aan een brede doelgroep
waaronder arbeidsmigranten.

Het doel van het programma Huisvesting Arbeidsmigranten is: kwalitatief goede huisvesting voor
arbeidsmigranten versneld beschikbaar te krijgen, onder andere door middel van het uitvoeren
van een aantal pilots en experimenten, het ontwikkelen van kennis, het ontwikkelen van een
integrale aanpak en het delen van kennis.

Om u meer inzicht te geven in de trajecten die met het programma samenhangen, geven we
hierbij graag nadere informatie over lopende acties die een relatie hebben met Motie 951.

Vanuit het Programma huisvesting arbeidsmigranten bouwen we aan een provinciaal netwerk
met betrokken partners en het ontwikkelen van een integrale aanpak. Dit provinciaal netwerk
bestaat uit onder andere bestuurlijke en ambtelijke overleggen, een gemeentelijk netwerk
arbeidsmigranten, contacten met de Algemene Bond Uitzendondernemingen, FNV, ministeries,
Expertisecentrum Flexwonen, Greenport, GlastuinbouwNL, Stichting Normering Flexwonen, IPO,
overige provincies, aanjaagteam arbeidsmigranten onder leiding van de heer Roemer en zijn
medewerkers, Vereniging Huisvesting Arbeidsmigranten en dergelijke. Het bouwen van dit
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netwerk is van belang omdat de Provincie geen directe wettelijke bevoegdheid heeft bij het
realiseren van adequate huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarbij slaat adequaat niet alleen op
de kwaliteit van de woning, maar ook op het tegengaan van uitbuiting, de kwantiteit, vervoer,
gezondheid, en veiligheid. Met diverse actoren (van arbeidsmigrant tot het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zijn wij ambtelijk en bestuurlijk in gesprek om stappen
te zetten in het realiseren van kwalitatief en kwantitatief voldoende huisvesting voor
arbeidsmigranten. Wij willen hier nog benadrukken dat de provincie zelf geen woningen bouwt,
we zien een rol in het vergroten en meer differentiëren van de woningvoorraad.

In september jl. zijn we gestart met (het voorbereiden van) de experimenten in Westland en
Noordwijk met als doel om versneld huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren en starten
we binnenkort met een derde experiment (het definitieve afrondende gesprek dient nog plaats te
vinden). Hierin worden met name de belemmeringen en kansen voor het versneld realiseren van
huisvesting voor arbeidsmigranten in beeld gebracht. Ook ten aanzien van de locaties waar deze
huisvesting kan worden toegevoegd. Dat kan binnen BSD (bestaand stads- en dorpsgebied), aan
de rand en/of buiten BSD, waarbij ons beleid ten aanzien van de locatie van huisvesting u bekend
is. Enkele van de randvoorwaarden voor het experiment zijn ook het betrekken van stakeholders
(waaronder vertegenwoordigers van de arbeidsmigranten, brancheorganisaties, de
uitzendorganisaties en huisvesters) en het creëren van draagvlak. De randvoorwaarden hebben
met name betrekking op zaken die van invloed zijn op het versneld kunnen realiseren van
huisvesting voor arbeidsmigranten.

Zoals afgesproken in de Lange Termijn Agenda (LTA) omgevingsbeleid zullen wij in het tweede
kwartaal van 2021, op basis van het programma huisvesting arbeidsmigranten, de conferentie
huisvesting arbeidsmigranten organiseren (18 maart 2021). Wanneer de resultaten van de
onderzoeken en de experimenten daartoe aanleiding geven, zullen wij met beleidsvoorstellen
komen.

In oktober 2019 is onder leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een

‘brede werkgroep aanpak misstanden arbeidsmigranten’ ge formeerd waarin veel van de
hierboven genoemde partijen en een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland
misstanden bespreken en oplossingen aandragen om de kwetsbare positie waarin
arbeidsmigranten verkeren te verbeteren. De aanwezigheid van Zuid-Holland in de brede
werkgroep zorgt ervoor dat ideeën voor verbeteringen goed zijn in te brengen.

Ook heeft het Kabinet, naar aanleiding van de misstanden die verband houden met de
coronacrisis, het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van de heer Roemer
ingesteld. Zij hebben de opdracht gekregen om met voorstellen te komen hoe het risico op
coronabesmetting voor arbeidsmigranten op de korte termijn kan worden verkleind en op de
langere termijn de positie van arbeidsmigranten in Nederland kan worden versterkt. In juni 2020
is de eerste rapportage met aanbevelingen verschenen. Deze zijn als bijlage toegevoegd inclusief
de reactie van het Kabinet daarop.

De eindrapportage van het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ onder leiding van de
heer Roemer getiteld ‘Geen tweederangsburgers, Aanbevelingen om misstanden bij
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arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’ is vrijdag 30 oktober verschenen. In dit advies
worden de thema’s: de regulering van de uitzendsector, de registratie van arbeidsmi granten,
huisvesting van arbeidsmigranten, gezondheidszorg en welzijn voor arbeidsmigranten, toezicht
en handhaving en de institutionele inbedding van de aanbevelingen behandeld. Per thema
worden aanbevelingen genoemd. Die zijn gericht aan de Rijksoverheid, maar ook aan provincies
en gemeenten, en aan werkgevers- of werknemersorganisaties. Indien hiertoe aanleiding voor is
zult u van ons nog een brief ontvangen waarin aangegeven wordt op welke wijze wij invulling
geven aan de aanbevelingen uit de eindrapportage.

Het Rijk heeft een pakket aan maatregelen getroffen waaronder het beschikbaar stellen van een
financiële bijdrage aan gemeenten ten behoeve van een versnelde realisatie van
huisvestingsprojecten voor kwetsbare doelgroepen. Onder kwetsbare doelgroepen worden
verstaan: spoedzoekers, arbeidsmigranten en dak- en thuislozen. Voor 2020 heeft het Rijk 50
miljoen euro beschikbaar gesteld om de bouw van (flexibele) huisvesting voor deze doelgroepen
te versnellen. De Kamerbrief

‘Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis’

is als bijlage bij

deze brief gevoegd. In de zomer van 2020 hebben we geïnventariseerd of Zuid-Hollandse
gemeenten hiervan gebruik maakten.

Naar aanleiding hiervan hebben 13 gemeenten uit Zuid-Holland, van in totaal 60 gemeenten uit
heel Nederland, een bijdrage gekregen. De meeste projecten die een bijdrage krijgen betreffen
gemengd wonen projecten en/of huisvesting van spoedzoekers. Bij het totaal van alle toegekende
projecten gaat het om 12.000 woningen, waarvan 5.000 voor arbeidsmigranten, ruim 5.000 voor
spoedzoekers (gemengd) en 2600 voor dak- en thuislozen. Een Zuid-Hollandse uitsplitsing is op
dit moment nog niet beschikbaar.

Door ons is opgemerkt dat onvoldoende draagvlak in de buurt voor huisvestingsprojecten van
arbeidsmigranten (en andere kwetsbare doelgroepen) een belangrijke oorzaak is voor vertraging
in of zelfs het niet slagen van projecten. Va nuit de

misstanden arbeidsmigranten’

eerder aangehaalde ‘brede werkgroep aanpak

is besloten een imago campagne te starten met als werktitel

‘Arbeidsmigratie werkt’. Het communicatiebureau Johnny Wonder is geselecteerd om deze
landelijke campagne uit te rollen. Begin 2021 zal deze campagne gestart worden.

Kortom: uw motie agenderen wij in overleggen en bijeenkomsten die plaatsvinden over de
huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast hebben we in deze brief nadere informatie over het
lopende programma huisvesting arbeidsmigranten gegeven welke raakvlakken hebben met uw
motie.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
- Programma Huisvesting arbeidsmigranten 2 juli 2019
- Tweede Kamerbrief, Maatregelen doorbouwen tijdens coronacrisis, 20 mei 2020
- Eerste aanbevelingen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer, 11 juni
2020
- Geen tweederangsburgers, Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te
gaan, Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, 30 oktober 2020
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