
Bijlage 1 Ontwikkelingen beleid en samenwerkingen gemeenten en regio’s

bij Vervolgbrief Opbrengstnotitie programma huisvesting arbeidsmigranten

Vanaf 2019 zien we dat het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten bij steeds meer gemeenten

en regio’s actiever opgepakt wordt. Vanuit de provincie hebben we veel bijeenkomsten van het

gemeentenetwerk arbeidsmigranten georganiseerd, waarin we gemeenten informeerden over de

uitkomsten van de diverse onderzoeken, we bijeenkomsten over diverse thema’s hebben

georganiseerd en waarbij diverse partijen, waaronder gemeenten hebben verteld over hun

ervaringen in de aanpak. We zien de bereidheid en behoefte van gemeenten om onderling

informatie en ervaringen te delen om elkaar zo verder te helpen. Ook hebben we via Platform31 de

Leerkring huisvesting arbeidsmigranten georganiseerd, deze liep van mei tot en met november 2020.

De intensievere aandacht vanuit de provincie voor het onderwerp heeft bij veel gemeenten en

regio’s er in meegeholpen dat het onderwerp ‘op de agenda’ kwam.

We zien dan ook diverse bewegingen. Zo is een aantal gemeenten bezig met het (verder)

ontwikkelen van beleid, zoals in de Alblasserwaard, op Goeree-Overflakkee en de gemeente

Pijnacker-Nootdorp. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben eind 2020 ook een

gezamenlijk (concept) beleidskader opgesteld. Deze 3 gemeenten hebben ook allen deelgenomen

aan de Leerkring huisvesting arbeidsmigranten en het beleidskader bevat duidelijk onderwerpen die

ook in de Leerkring aan de orde zijn gekomen.

Ook is er recent beleid vastgesteld, zoals in de gemeente Rotterdam en wordt de noodzaak gevoeld

om ook op regionaal niveau zaken verder af te stemmen. De regio Midden-Holland is kort geleden

een werkgroep gestart om in het kader van de regionale woonvisie te werken aan regionaal beleid

voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Vooral zien we dat gemeenten elkaar steeds meer, op eigen initiatief, opzoeken om zeer regelmatig

elkaar te informeren over recente ontwikkelingen en om beleid of plannen af te stemmen, om zo het

waterbedeffect te voorkomen en te voorkomen dat buurgemeenten achter blijven. Dergelijke

samenwerkingen hebben we de afgelopen jaren zien ontstaan door heel de provincie heen. 

In Holland Rijnland en de Duin- en Bollenstreek liep dit al, maar ook in de Greenport Aalsmeer (met

gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem vanuit Zuid-Holland) wordt nu via een aparte

werkgroep gewerkt naar meer eenduidigheid in het beleid. 

Vanaf maart 2019 hebben ook de gemeenten die zijn aangesloten bij de Greenport Oostland een

informeel ambtelijk overleg gericht op de uitwisseling van kennis en informatie, onder meer over de

stand van zaken en opgedane ervaringen rond beleidsontwikkeling in de diverse gemeenten. Dit

betreft de gemeenten Zuidplas, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Bodegraven-

Reeuwijk en Schiedam. Dit betreft dus gemeenten die gelegen zijn in diverse woningmarktregio’s,

maar elkaar vinden in de gezamenlijkheid rond de Greenport.

In de regio Haaglanden bestaat sinds november 2020 een ambtelijke werkgroep huisvesting

arbeidsmigranten, met het doel toe te werken naar het maken van regionale afspraken en het

komen tot een verdeling over de gemeenten in de regio.

In de Drechtsteden vindt sinds 2020 informeel overleg plaats, gericht op kennis- en informatie

uitwisseling over huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeenten voeren op eigen initiatief

onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in de situatie van arbeidsmigranten in de Drechtsteden. 

Vanuit de Drechtsteden hebben Sliedrecht, Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam deelgenomen aan

de Leerkring huisvesting arbeidsmigranten.


