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1. Onderwerp 

 
Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten 

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 
 

 
 
24 april 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
14 mei 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO  

6. Reden afwijking 
eerdere 
besluitvorming en 
wijze afwijken 

 

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

 

8. Inspraak   Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten aan Katwijk) te 

weten: zie bijlage 3 PHO advies 
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 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Uitvoering Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten  
 
 
Beslispunten: 
1. De taken uit het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten gezamenlijk te gaan 

uitvoeren.  
2. De reeds ingestelde kopgroep aan te wijzen als initiatiefnemer en ondersteuner bij 

de uitvoering.  
3. Rechtstreeks vanuit alle gemeenten een vergoeding te betalen aan de gemeente, die 

de regionale inzet op dit dossier bij ambassadeursteam en kopgroep coördineert. 
4. De gemeente Katwijk een bijdrage te verstekken zoals weer gegeven in bijlage 3. 
5. De gemeenten te adviseren in het college een portefeuillehouder arbeidsmigranten 

aan te wijzen en voor ambtelijke inzet zorg te dragen. 
 
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. In het PHO van 6 november 2013 hebben de gemeenten 
besloten om hun colleges het advies te geven het Convenant en de Richtlijnen Huisvesting 
Arbeidsmigranten vast te stellen en te ondertekenen. Dit moet leiden tot concrete afspraken 
op gemeentelijk niveau. Twaalf gemeenten hebben de Richtlijnen en het Convenant 
vastgesteld. [Noordwijk heeft besloten het Convenant niet te willen tekenen en de Richtlijnen 
niet te onderschrijven. Lisse heeft het Convenant nog niet besproken in het College.] 
 
Op 27 juni 2014 zullen de gemeenten het Convenant tekenen1. De meeste gemeenten hebben 
Jos Wienen gemandateerd namens hen te tekenen. Naast de gemeenten zullen ook 
vertegenwoordigers van uitzendbureaus, commerciële huisvesters, LTO Noord en de 
woningcorporaties het Convenant ondertekenen. 
 
Na het PHO heeft het ambassadeursteam een kopgroep in het leven geroepen, bestuurlijk en 
ambtelijk, die als vliegwiel moet gaan functioneren voor het tot stand brengen van 
huisvesting voor arbeidsmigranten (zie bijlage 2). Van deze kopgroep zijn lid: de gemeenten 
Alphen aan den Rijn, Katwijk, Nieuwkoop, Noordwijkerhout en Kaag en Braassem. De 
gemeente Katwijk heeft ter ondersteuning van het ambassadeursteam en de kopgroep én als 
coördinator van de gemeentelijke inspanning in de regio sinds zomer 2013 een medewerker 
vrij gemaakt. De gemeente Kaag en Braassem heeft de medewerker na een jaar regionale 
taken op dit dossier, sinds maart 2014 weer andere taken gegeven. 
 
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 geven voor overleg en afstemming. 

                                            
1 27 juni 2014 ’s ochtends op de IJsbaancamping in Ter Aar, waar een goed voorbeeld van huisvesting 
arbeidsmigranten al is gerealiseerd; uitnodiging volgt. 

Vergadering: PHO 
 

Datum: 14 mei 2014 
Tijd:  

Locatie: Gemeentehuis Leiden 
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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Beoogd effect: 
Uitvoering geven aan de toetsings- en ontwikkelingstaken uit het Convenant Huisvesting 
Arbeidsmigranten. 
 
Argumenten:  
1.1 Het Convenant bevat toetsings- en ontwikkelingstaken. 
Het ambassadeursteam heeft 15 taken gedestilleerd uit het Convenant, zie bijlage 1. De 
kopgroep heeft de afgelopen maanden op enkele van de taken reeds initiatieven ontplooid. 
 
1.2 De taken zijn grotendeels een gemeentelijke opgave. 
De gemeenten hebben huisvesting arbeidsmigranten niet overgedragen aan Holland Rijnland. 
Arbeidsmigranten zijn geen specifieke doelgroep bij de Woonvisie. Als het bij het ontwikkelen 
van huisvesting voor arbeidsmigranten al om nieuwbouw gaat – en dit is meestal niet het 
geval- dan gaat het hierbij meestal niet om woningbouw, die onder het regionale 
Woningbouwprogramma valt. Toezicht, handhaving en inschrijving zijn geen overgedragen 
taken. 
 
1.3 De ontwikkelingstaken vragen gemeentelijke inzet en overleg met de andere partijen. 
Het zoeken naar mogelijke locaties, het faciliteren van de planologische randvoorwaarden 
voor locaties en het overleg hierover met corporaties, werkgevers en commerciële partijen 
vragen een actieve houding van de gemeenten. 
 
1.4 Afstemming van de uitvoering op regionaal niveau is gewenst. 
Arbeidsmigranten, hun werkgevers en hun huisvesters zijn over het algemeen flexibel in de 
keuze van de verblijfplaats. Door regionale afstemming krijgen zij in alle gemeenten te maken 
met dezelfde regels en voorwaarden voor hun huisvesting. Dit bevordert de spreiding van de 
arbeidsmigranten over de hele regio en voorkomt accumulatie in een gemeente waar toezicht 
en handhaving minder zijn georganiseerd. 
 
1.5 Holland Rijnland zal vanuit de platformfunctie faciliteren. 
Het opzetten van de monitor huisvesting arbeidsmigranten en de afstemming hierover in 
Ambtelijk Overleg Wonen en PHO Ruimte zijn wel regionale taken. De portefeuillehouder 
Ruimtelijke Ordening en Wonen verzorgt de voortgangsrapportage van de regio naar het Rijk. 
 
2.1  De kopgroep heeft al een aantal taken opgepakt. 
Een medewerker van de gemeente Westland heeft hun aanpak gepresenteerd over een 
effectieve manier van inschrijving in het GBA. De kopgroep stelt voor om deze aanpak in de 
drie sub regio's van Holland Rijnland te presenteren. Het ministerie van BZK heeft de 
gemeente Westland hiervoor subsidie verleend. Een inventarisatie naar mogelijke locaties is 
gestart. In de kopgroep zitten de gemeenten die zelf al ervaring hebben op het dossier. 
 
3.1 De coördinatie en het aanjagen en ondersteunen van de gemeentelijke acties op het 

dossier komen ten goede aan alle gemeenten. 
Gezien het omvangrijke pakket zullen de gemeenten 2014 en 2015 nodig hebben om de 
fundamenten te leggen voor de meer en betere huisvesting en de registratie van 
arbeidsmigranten in Holland Rijnland. In 2016, 2017 en 2018 kunnen de logiesgebouwen dan 
worden gerealiseerd. Zo moet het lukken om de noodzakelijke 4250 nieuwe 
huisvestingsplaatsen in Holland Rijnland bij benadering te realiseren. Om dit uit te voeren zijn 
tenminste 8 uren per week nodig gedurende de jaren 2014 en 2015. De totale kosten 
bedragen (inclusief BTW en reiskostenvergoeding binnen de regio) € 83.780. 
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3.2 De gemeente neemt de kosten voor de coördinatie op zich. 
Holland Rijnland speelt geen rol in de financiering. De gemeente doet de uitgaven en verzorgt 
zelf voor de facturering van de andere gemeenten. 
  
4.1 Katwijk heeft het afgelopen jaar een medewerker geleverd voor ambtelijke 

ondersteuning van het ambassadeursteam en aanjager van de kopgroep. 
Omdat Jan Uit den Boogaard (Kaag en Braassem) en Willem van Duijn (Katwijk) zitting 
hebben in het ambassadeursteam en in de kopgroep, hebben deze gemeenten het afgelopen 
jaar op eigen kosten ambtelijke ondersteuning geleverd voor de regiotaken. Bij de uitvoering 
van het Convenant moet één van de leden van de kopgroep hiervoor expliciet uren 
beschikbaar krijgen. Katwijk is bereid Bert Koekkoek hiervoor in dienst te houden, als de 
andere gemeenten de kosten hiervoor meebetalen. Zie bijlage 3 voor de verdeling van de 
kosten over de gemeenten. 
 
5.1 Elke gemeente moet zich inzetten om tot resultaten te komen. 
De kopgroep kan ondersteunen en initiëren, maar de gemeente moet uiteindelijk zelf zorgen 
dat de toetsingstaken en ontwikkelingstaken binnen haar gemeentegrenzen uitvoering vinden. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
3.1 Niet alle gemeenten willen mee betalen. 
Zonder regionale coördinatie en ondersteuning is de kans groot dat het Convenant geen 
uitvoering krijgt. De leden van de kopgroep kunnen deze regio taken niet voor onbepaalde 
tijd naast het werk voor hun eigen gemeente uitvoeren. Tekenen van het Convenant betekent 
mee willen werken aan de uitvoering, ook financieel. 
 
4.1 De gemeente Noordwijk heeft aangegeven de Convenant en Richtlijnen vooralsnog 

niet vast te stellen. 
De kosten van de coördinatie gaan hierdoor echter niet naar beneden. De overige 13 
gemeenten moeten dan een grotere financiële bijdrage leveren. 
 
Financiën:  
Holland Rijnland: arbeidsinzet van ongeveer 2/4 uur per week en incidentele kosten 
regiobijeenkomsten - conform Begroting. 
Gemeenten Holland Rijnland: bijdrage aan de inzet van de regionale coördinator huisvesting 
arbeidsmigranten volgens bijlage 3. 
Gemeente Katwijk: facturering gemeenten Holland Rijnland en betaling coördinator. 
 
Communicatie: 

- Persbericht bij ondertekening van het Convenant 
 
Evaluatie: 
Eind 2014 monitor aantallen arbeidsmigranten en nieuwe behoefteraming vervangende 
huisvesting. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1. Taken vanuit het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Holland Rijnland 
Bijlage 2. Memo aanpak kopgroep Huisvesting Arbeidsmigranten 
Bijlage 3. Berekening kosten en kostenverdeling coördinator huisvesting arbeidsmigranten 
 


