
1/4

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-773141194 DOS-2013-

0007945

Onderwerp

Inbreng van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten ten behoeve van de bespreking van het

onderwerp huisvesting arbeidsmigranten in de overlegvergadering van de commissie Ruimte,

Wonen en Economie van 26 mei 2021.

Advies

1. Vast te stellen de notitie ‘Opbrengst Programma huisvesting arbeidsmigranten 2019-

2021’, inclusief de bij deze notitie gevoegde bijlagen’;

2. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten waarmee de

notitie ‘Opbrengst Programma huisvesting arbeidsmigranten 2019-2021’ aan Provinciale

Staten wordt aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel om de notitie ‘Opbrengst

Programma huisvesting arbeidsmigranten 2019-2021’ middels een brief aan te bieden

aan Provinciale Staten.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om (in) de brief aan Provinciale
Staten:
- minder technisch en meer een contourschets te laten zijn, waardoor deze gemakkelijker
leesbaar wordt;
- de samenhang met andere sectoren, waaronder de tuinbouwsector te benoemen;
- op pagina 2 onder: “De huidige rechtmatige rol van de provincie…” de tweede bullet zo te
formuleren dat duidelijker is dat het uitgangspunt van het provinciale omgevingsbeleid is dat een
pas op de plaats wordt gemaakt t.a.v. het toestaan van bedrijven groter dan vijf hectare.

Bijlagen

 Notitie ‘Opbrengst Programma huisvesting arbeidsmigranten 2019-2021’, inclusief de bij
deze notitie gevoegde bijlagen;

 Brief GS aan PS ter aanbieding van de notitie ‘Opbrengst Programma huisvesting

arbeidsmigranten 2019-2021’.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 april 2021 11 mei 2021
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1 Toelichting voor het College

 

In de besluitenlijst van de procedurevergadering van de Statencommissie Ruimte, Wonen en

Economie van 10 februari 2021 is opgenomen:

De commissie besluit de brief van GS over de vier onderzoeken huisvesting arbeidsmigranten en

derde experiment te betrekken bij de reeds geplande bespreking van het onderwerp huisvesting

van arbeidsmigranten. Deze bespreking stond gepland op 14 april 2021 maar ter vergadering

geeft gedeputeerde Koning aan dat deze datum niet haalbaar is om ook de uitkomsten van de

conferentie van 25 maart aan te leveren. Om die reden wordt de bespreking doorgeschoven naar

26 mei 2021. Tijdens de bespreking kan de commissie kaders meegeven aan GS voor eventuele

beleidsaanpassingen die GS waar nodig aanlevert in het derde kwartaal van dit jaar.

Ten behoeve van de bespreking is de notitie ‘Opbrengst Programma huisvesting

arbeidsmigranten 2019-2021’ opgesteld.

In de notitie (met bijlagen) worden aanbevelingen gedaan in reactie op uitgevoerde onderdelen

van het programma huisvesting arbeidsmigranten, namelijk:

- op de onderzoeken waarin inzicht wordt geboden in de aantallen arbeidsmigranten

binnen de provincie en de trends in de ontwikkeling van de aantallen arbeidsmigranten

en daarnaast de mogelijkheden om gemeentelijk en regionaal beleid op te stellen;

- op de experimenten huisvesting arbeidsmigranten uitgevoerd in Westland, Noordwijk en

Sliedrecht;

- op de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding

van Emile Roemer;

- op een gespreksronde die is uitgevoerd met arbeidsmigranten zelf over de

(woon)wensen en behoeften van arbeidsmigranten zelf. 

- op de conferentie Huisvesting arbeidsmigranten van 25 maart 2021

Tot slot wordt in paragraaf 7 de balans opgemaakt voor het vervolg van het programma met een

voorzet voor gerichte acties, ingedeeld in de categorieën (1) kennisontwikkeling en -deling, (2)

regionale samenwerking en netwerkvorming, (3) het ruimtelijk instrumentarium en (4) volgen

rijksbeleid en lobbyen. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : Niet van toepassing

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

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

Juridisch kader

n.v.t. 

.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het Programma huisvesting arbeidsmigranten is op 2 juli 2019 vastgesteld door Gedeputeerde

Staten.

 

Het Programma huisvesting arbeidsmigranten beoogt:

  Kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten versneld beschikbaar te krijgen,

onder andere door middel van het uitvoeren van een aantal pilots;

  Kennis te ontwikkelen op een aantal specifieke punten waar die kennis nu nog ontbreekt;

  Een integrale aanpak te ontwikkelen en uit te wisselen, gericht op het feitelijk realiseren

van nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten;

  Kennis te delen over de diverse aspecten die spelen rond het vraagstuk.

Eerder zijn door Gedeputeerde Staten onderstaande brieven verzonden aan Provinciale Staten:

- Behandelvoorstel motie 951 ‘Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten’ - GS

brief van 10 november 2020;

- Brief over vier onderzoeken huisvesting arbeidsmigranten en derde experiment – GS

brief van 19 januari 2021.

3 Proces

 

De aanbieding van de notitie aan Provinciale Staten maakt de onder ‘’1. Toelichting voor het

college’’ vermelde gewenste bespreking mogelijk in de overlegvergadering van de commissie

Ruimte, Wonen en Economie van 26 mei 2021. In de notitie is benoemd welke voorstellen

Gedeputeerde Staten willen uitwerken. Tijdens de bespreking in de overlegvergadering van de

commissie kan de commissie ook kaders meegeven aan Gedeputeerde Staten voor eventuele

beleidsaanpassing. Voorstellen worden uitgewerkt en in het derde en vierde kwartaal van 2021

voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

 

4 Participatie en rolneming

 

In het kader van de uitvoering van de verschillende onderdelen van het Programma huisvesting

arbeidsmigranten zijn gesprekken gevoerd met gemeenten, regio’s, uitzendbureaus, huisvesters,

belangenorganisaties, vertegenwoordigers van arbeidsmigranten, arbeidsmigranten, IPO, VNG,

ministeries, expertisecentrum Flexwonen, Platform 31, provincies, Stichting Normering

Flexwonen, Algemene Bond Uitzendondernemingen.

Het door Gedeputeerde Staten op 2 juli 2019 vastgestelde programma is besproken met

Provinciale Staten en aan Provinciale Staten zijn twee brieven met bevindingen verzonden.

Op 25 maart 2021 heeft de digitale conferentie ‘Huisvesting arbeidsmigranten in de provincie

Zuid-Holland’ plaatsgevonden met ongeveer 350 deelnemers.

Tijdens de uitvoering van het Programma tot nu toe en ook voor de toekomst zijn de meest

prominente rollen de rollen van de rechtmatige overheid en de samenwerkende overheid. Een

voorbeeld van de rechtmatige overheid vormt het beoordelen aan de hand van het provinciale

Omgevingsbeleid van initiatieven voor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten. Een
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voorbeeld van de samenwerkende overheid is het actief delen van de resultaten van in het kader

van het programma uitgevoerde onderzoeken.

 

5 Communicatiestrategie

 

N.v.t. 

 


