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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-778169125 DOS-2013-

0007945

Onderwerp

Vervolgbrief opbrengstnotitie huisvesting arbeidsmigranten aan Provinciale Staten

Advies

1. Vast te stellen de “Vervolgbrief Opbrengstnotitie programma huisvesting arbeidsmigranten”,

brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

2. Vast te stellen Bijlage 1: Ontwikkelingen beleid en samenwerkingen gemeenten en regio’s

3. Vast te stellen Bijlage 2: Overzicht aantal locaties en bedden per regio 

4. Vast te stellen Bijlage 3: Infographic ‘toetsing omgevingsvergunning provincie Zuid-Holland’

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de “Vervolgbrief Opbrengstnotitie programma

huisvesting arbeidsmigranten”.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS-brief aan PS over opbrengstnotitie huisvesting arbeidsmigranten

2. Ontwikkelingen beleid en samenwerkingen gemeenten en regio’s

3. Overzicht aantal locaties en bedden per regio 

4. Infographic ‘toetsing omgevingsvergunning provincie Zuid-Holland’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 juli 2021 7 juli 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op 26 mei jl. is in de Statencommissie RWE gesproken over de Opbrengstnotitie programma

huisvesting arbeidsmigranten. 

Uit de concept besluitenlijst:

De commissie heeft het onderwerp besproken. Mw. Van Aelst (SP) adviseert aan PS om motie

951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten nog niet als afgehandeld te

beschouwen. Zij roept GS op om meer te doen dan hetgeen de provincie nu doet en dat

ontbreekt nu in het behandelvoorstel voor de uitvoering van deze motie. Een meerderheid van de

commissie volgt het advies van mw. Van Aelst.

Gedeputeerde Koning heeft n.a.v. de bespreking toegezegd:

· Te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om een scheiding te maken in de contracten

voor wonen en werken;

· Na te gaan hoe het SNF keurmerk gehandhaafd kan worden.

In deze brief worden de activiteiten ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten vanuit het

Programma huisvesting Arbeidsmigranten en het vervolg, mede naar aanleiding van de motie 951,

uitgebreider toegelicht. In de eerdere Opbrengstnotitie zijn deze mogelijk onvoldoende belicht.

Daarnaast wordt beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan bovenstaande

toezeggingen.

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd de motie 951 hiermee alsnog als afgedaan te beschouwen en

daarnaast beide bovengenoemde toezeggingen af te doen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : Niet van toepassing

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

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

Juridisch kader

Op dit moment zijn er nog geen juridische consequenties. Bij de uitwerking van de voorstellen zoals

genoemd in de brief zal dit mogelijk wel het geval zijn. Met name eventuele voorschriften over de

kwaliteitsnormen SNF (Stichting Normering Flexwonen) en de scheiding van woon- en

werkcontracten zullen mogelijk wijzigingen in het juridische kader betreffen. Ook de verkenning van

het verruimen van de mogelijkheid om aan de rand van Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) meer

huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan zal mogelijk juridische gevolgen hebben. Welke dit

precies zijn is afhankelijk van de nog te ontwikkelen voorstellen die in Q4 van dit jaar worden

voorgelegd. 
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

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

Staten. Het programma bevindt zich momenteel in afrondende fase.

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.

 

Op 26 mei jl. is door de Statencommissie RWE de Opbrengstnotitie programma huisvesting

arbeidsmigranten besproken met bovengenoemde conclusies (zie onder 1).

3 Proces

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd de motie 951 hiermee alsnog als afgedaan te beschouwen en

daarnaast beide toezeggingen (zoals genoemd onder 1) af te doen.

Uiterlijk in Q4 van dit jaar worden voorstellen aangeboden t.a.v.

- Mogelijkheid om de SNF-normen dwingender voor te schrijven

- Mogelijkheid om scheiding van woon- en werkcontracten, vanuit de provincie, te

organiseren

- Mogelijkheden om aan de rand van BSD onder voorwaarden, meer huisvesting voor

arbeidsmigranten toe te staan

 

4 Participatie en rolneming

 

Bij de uitwerking van de 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.

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

Holland’ plaatsgevonden met ongeveer 350 deelnemers.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.


