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Onderwerp: Kopgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in Holland Rijnland 
 

1. Inleiding 
In de regio Holland Rijnland functioneert het ambassadeursteam dat de huisvesting 
voor arbeidsmigranten stimuleert, aanjaagt, bevordert. Het DB heeft dit team 
ingesteld. Het bestaat uit de portefeuillehouders Wonen van Kaag en Braassem en 
Katwijk;  een vertegenwoordiger van de werkgevers c.q. uitzendbureaus en een 
vertegenwoordiger van de huisvesters. Inmiddels heeft het PHO Wonen een positief 
advies gegeven over het Convenant en de Richtlijnen Huisvesting Arbeidsmigranten. 
Als gevolg van deze stand van zaken is er zicht op een afspraak tussen de 15 
gemeenten om circa 4000 nieuwe huisvestingsplekken voor EU-arbeidsmigranten te 
realiseren tot 2018.  
 
Daar de besluitvorming niet direct leidt tot nieuwe huisvestingsplaatsen en het hier 
een gemeentelijke en niet een regionale taak betreft, heeft het ambassadeursteam 
besloten het initiatief te nemen om de gemeenten binnen Holland Rijnland, die actief 
de huisvesting wensen te verbeteren, bij elkaar te brengen om zo samen deze opgave 
te realiseren. Hiermee nemen we onszelf als regiogemeenten serieus om ook echt 
nieuwe locaties te ontwikkelen.  
 

2. Doel van de Kopgroep 
Het ambassadeursteam heeft deze groep de werknaam “Kopgroep” gegeven. De groep 
loopt nu voorop, maar het ambassadeursteam wil dat andere gemeenten zich daarbij 
aansluiten, zodat uiteindelijk alle 14 gemeenten actief aan de slag zijn de huisvesting 
voor arbeidsmigranten te verbeteren en uit te breiden. De gemeenten in de kopgroep 
kunnen het volgende doen: 
a. Elkaar ondersteunen en helpen bij de plannen, procedures, communicatie e.d. 
b. Elkaar informatie over huisvesters, investeerders, projectontwikkelaars en 

uitzendbureaus geven.  
 

3. Samenstelling van de Kopgroep 
Het ambassadeursteam heeft de volgende gemeenten benaderd om deel te nemen 
aan de Kopgroep: 
a. Alphen aan den Rijn; 
b. Nieuwkoop; 
c. Noordwijkerhout; 
d. Katwijk; 
e. Kaag en Braassem. 
De portefeuillehouders van de vijf gemeenten hebben ingestemd om deel te nemen 
aan de Kopgroep. Om praktische redenen wordt voorgesteld om de voorzitter van het 
ambassadeursteam, wethouder Jan Uit den Boogaard van Kaag en Braassem, te 
vragen voorzitter te zijn van de Kopgroep.  Het secretariaat zal worden gevoerd door 
de secretaris van de het ambassadeursteam, Bert Koekkoek van de gemeente Katwijk. 
 

4. Startbijeenkomst 
De Kopgroep komt voor het eerst bij elkaar op 18 december 2013. 


