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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Arbeidsmigranten – inschrijving in Basis Registratie 
Personen 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
   

3. Regionaal belang De Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties Blok heeft Holland Rijnland in 
april 2012 gevraagd om het voortouw te nemen bij 
het maken van regionale afspraken over de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Een en ander 
moet leiden tot concrete afspraken en uitvoering op 
gemeentelijk niveau. De rol van Holland Rijnland is 
medewerking te verlenen aan een verzoek van de 
minister aan de regio. 

4. Behandelschema: 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
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20/05/15 
 
 
 

5. Advies PHO  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

 

8. Inspraak   nvt 
9. Financiële gevolgen   nvt 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
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 Eerdere besluitvorming: 
-6/11/2013 PHO: Vastgesteld om de colleges van de 
regiogemeenten te adviseren de Richtlijnen 
Huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland en 
het Convenant vast te stellen en te ondertekenen 
-14/05/2014 PHO: Besluit tot gezamenlijk uitvoeren 
van de taken in het Convenant, de werkgroep aan 
te wijzen als trekker en de gemeenten te adviseren 
een portefeuillehouder en ambtelijk aanspreekpunt 
arbeidsmigranten te benoemen,  
01/10/2014 PHO: Besluit om Katwijk te vragen om 
de regionale inzet voort te zetten en tot 
medefinanciering van deze regionale coördinator. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota PHO (concept)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Arbeidsmigranten – inschrijving in Basis Registratie Personen 
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de brief van het Ambassadeursteam Huisvesting 
Arbeidsmigranten dd 13 april 2015 (bijlage 1 en 2) en de toelichting. 

2. De gemeenten te adviseren de inschrijving van arbeidsmigranten te organiseren 
volgens de methode van de gemeente Westland. 

3. Per gemeente de ervaringen rond het realiseren van huisvesting voor 
arbeidsmigranten naar voren te brengen. 

4. De gemeenten te adviseren om een actieve houding te handhaven bij het faciliteren 
van huisvesting voor arbeidsmigranten. 
 

Inleiding: 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Holland Rijnland in april 
2012 gevraagd om het voortouw te nemen bij het maken van een regionaal kader over de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Binnen Holland Rijnland is in 2012 een 
ambassadeursteam1 ingesteld voor deze opgave. 
 
Op 27 juni 2014 hebben de gemeenten, vertegenwoordigers van uitzendbureaus, 
commerciële huisvesters, LTO Noord en de woningcorporaties het Convenant Huisvesting 
Arbeidsmigranten Holland Rijnland getekend.  
Op 14 mei 2014 hebben de gemeenten in het PHO Ruimte besloten om de taken in het 
Convenant gezamenlijk uit te voeren, de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten aan te 
wijzen als trekker en de gemeenten te adviseren een portefeuillehouder en ambtelijk 
aanspreekpunt arbeidsmigranten te benoemen. In het PHO van 1 oktober 2014 hebben de 
gemeenten besloten om Katwijk te vragen om de regionale inzet voort te zetten en om deze 
regionale coördinator mede te financieren. 
 
De rol van Holland Rijnland is medewerking te verlenen aan een verzoek van de minister aan 
de regio en een platform aan de gemeenten te bieden voor overleg en afstemming. 
 
Beoogd effect: 
Verbeterde inschrijving van arbeidsmigranten in de gemeentelijke administratie en het 
realiseren van nieuwe huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten. 
 
Argumenten:  
1.1 Het ambassadeursteam werkt in opdracht van de gemeenten aan het uitvoeren van de 
handreiking Uitwerking Convenant Huisvestingarbeidsmigranten Holland Rijnland (2014-
2018). 

                                            
1 Het ambassadeursteam bestaat uit: Jan Uit den Boogaard (onafhankelijk voorzitter), Tjeard Hoekstra 
(wethouder Alphen aan den Rijn), Willem van Duijn (wethouder Katwijk), Johan van Buren (Woonstichting 
Vooruitgang), Nico Geerlings (namens werkgevers) en Ewa Idzardi (namens arbeidsmigranten, Informatiepunt 
Polen) 

Vergadering: PHO Ruimte 
 

Datum: 20 mei 2015  
 

Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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In het Portefeuillehoudersoverleg van 1 oktober 2014 hebben de gemeenten de doelen, 
resultaten, organisatie en planning van de handreiking vastgesteld. Het ambassadeursteam 
vraagt in haar brief de gemeenten de inschrijving van arbeidsmigranten in de administratie te 
verbeteren en geeft in de bijlage een overzicht van de actuele stand van zaken. 
 
2.1  De Westlandse methode is effectief. 
In de gemeente Westland heeft deze methode ertoe geleid dat het aantal ingeschreven 
arbeidsmigranten vertienvoudigd is: van 800 naar 8000 ingeschreven arbeidsmigranten. 
Hierdoor weet de gemeente beter wie er waar in haar gemeente verblijft en kan zij deze 
mensen meenemen in de inwonerstelling op basis waarvan zij de gemeentebijdrage krijgt.  
 
2.2  Beter inzicht in de aantallen geeft een beter inzicht in de huisvestingbehoefte. 
In het convenant spreken de gemeenten af dat het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 
Holland Rijnland jaarlijks zal toetsen of het veronderstelde aantal plaatsen ter vervanging en 
ter uitbreiding als ijkpunt gehandhaafd of aangepast moet worden, en of de opgave anders 
over de gemeenten verdeeld moet worden. Deze toetsing kan pas echt goed gebeuren als de 
gemeenten de schatting in de Quickscan aantallen arbeidsmigranten (2013) kan vervangen 
door een telling van het aantal arbeidsmigranten vanuit hun administratie. 
 
3.1 Verschillende gemeenten zijn bezig geweest met beleidsontwikkeling of concrete 
realisatie. 
De uitwisseling van de ervaringen kan leiden tot nieuwe inzichten. 
 
4.1 Een blijvende aandacht is nodig om de regionale opgave te vervullen.   
De complexiteit van de opgave, de uiteenlopende wensen en mogelijkheden van huisvesters, 
gemeenten, werkgevers en arbeidsmigranten maakt het nodig om constant aandacht te 
blijven geven aan dit onderwerp. Een blijvende actieve houding van de gemeenten om nieuwe 
huisvestingsplaatsen mogelijk te maken, is daarom noodzakelijk. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
 
Financiën:  
Communicatie: 
Evaluatie: 
Najaar 2015: monitor aantallen arbeidsmigranten in Holland Rijnland 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Brief van het Ambassadeursteam Huisvesting Arbeidsmigranten 
Bijlage 2: Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten 

 
 


