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Oplegvel  
 
 
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 
 

 
 
18 sept 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

weten: zie bijlage 2 PHO advies 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: - 

 
 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, 
aanhouden besluit tot medefinanciering regionale coördinator. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Uitvoering Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten  
 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de handreiking Uitwerking Convenant Huisvesting 

arbeidsmigranten Holland Rijnland 2014-2018, zie bijlage 1; 
2. De doelen, resultaten, organisatie en planning van de handreiking vast te stellen; 
3. Te constateren dat de gemeenten Kaag en Braassem in 2012/2013 en Katwijk sinds 

zomer 2013 een regionale trekker uit eigen middelen hebben gefinancierd; 
4. Te constateren dat voor een goede uitvoering van de handreiking een regionaal 

aanspreekpunt en trekker nodig is; 
5. De gemeente Katwijk te vragen om de regionale inzet op dit dossier bij 

ambassadeursteam en werkgroep voort te zetten; 
6. De gemeente Katwijk voor deze ambtelijke inzet een bijdrage te verstekken zoals 

weer gegeven in bijlage 2 onder Variant 1. 
 
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. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de ontwikkeling de 
afgelopen jaren. 
 
Op 27 juni 2014 hebben de gemeenten, vertegenwoordigers van uitzendbureaus, 
commerciële huisvesters, LTO Noord en de woningcorporaties het Convenant Huisvesting 
Arbeidsmigranten Holland Rijnland getekend. Vanuit alle partijen waren hierbij medewerkers 
en bestuurders aanwezig. Regionaal portefeuillehouder Wonen Jos Wienen benadrukte het 
economisch nut van arbeidsmigranten voor de regio. De werkgevers benadrukten via Piet van 
Bostelen, Directeur bij ABflexkracht, dat regionale afstemming rond regelgeving en beleid 
huisvesting arbeidsmigranten voor hen van cruciaal belang is. Namens het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken (BZ) onderstreepte Inge Vossenaar, Directeur Wonen en Leefomgeving, 
dat samenwerken vanuit een gedeelde visie en verantwoordelijkheid de beste resultaten 
oplevert. 
 
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. 
 
Beoogd effect: 
Uitvoering geven aan de Uitwerking Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten. 
 
  

Vergadering: PHO 
 

Datum: 1 oktober 2014 
 

Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 
Agendapunt: 10 
Kenmerk:  
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Argumenten:  
1.1 De handreiking werkt de doelen en taken van het Convenant uit in concrete 

actiepunten. 
De handreiking formuleert negen acties voor de komende twee jaar, zie bijlage 1. 
 
2.1  De handreiking geeft richting aan de uitvoering van de taken, die partijen op zich 

hebben genomen met het tekenen van het Convenant. 
Voor het PHO van 14 mei 2014 heeft het ambassadeursteam de taken vanuit het Convenant 
Huisvesting Arbeidsmigranten op een rij gezet, zie bijlage 4. Het ambassadeursteam heeft in 
de handreiking prioriteiten gesteld en een werkorganisatie opgezet. 
 
3.1  De afgelopen jaren is de regionale trekker vanuit individuele gemeenten gefinancierd. 
Omdat Kaag en Braassem en Katwijk zitting hebben in het ambassadeursteam en in de 
kopgroep, hebben deze gemeenten het afgelopen jaren op eigen kosten ambtelijke 
ondersteuning geleverd voor de regionale taken, zie ook bijlage 3.  
 
3.2 De inzet van deze coördinatoren heeft er toe geleid dat het Convenant door zoveel 

partijen is getekend. 
De regionale trekker heeft contact gelegd en overleg gevoerd met werkgevers en huisvesters. 
Dit heeft ertoe geleid dat naast de gemeenten zeven werkgevers en de LTO Noord namens de 
agrariërs, drie commerciële huisvesters en de Vereniging Huisvesting Arbeidsmigranten, 
alsook de koepel van woningbouwcorporaties het Convenant hebben getekend.  
 
4.1  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. Enerzijds is dit de wens van de 
werkgevers en commerciële huisvesters, die het Convenant hebben getekend. Anderzijds 
bevordert dit de spreiding van de arbeidsmigranten over de hele regio en voorkomt 
accumulatie in een gemeente waar toezicht en handhaving minder zijn georganiseerd. 
 
4.2 Een regiocoördinator zorgt voor een efficiënte uitvoering van het Convenant. 
De beoogde organisatie staat in hoofdstuk 9 en de planning in hoofdstuk 10 van de 
Handreiking (zie bijlage 1). Als voorzitter van de werkgroep bereidt de coördinator de 
concrete activiteiten voor en als secretaris van het ambassadeursteam zorgt hij dat er 
besluitvorming plaatsvindt en bestuurlijke terugkoppeling naar Holland Rijnland en het 
Ministerie BZ plaatsvindt. In bijlage 5 zijn de taken en competenties van de regiocoördinator 
uitgewerkt. De noodzakelijke inzet is geschat op 8 uur per week. Gezien de aard en inhoud 
van en de samenhang tussen de werkzaamheden verhoogt het de efficiëntie van de uitvoering 
als deze taken allemaal bij een persoon liggen.  
 
4.3 De regionale coördinatie en het aanjagen en ondersteunen van de gemeentelijke 

acties op het dossier komen ten goede aan alle gemeenten in de regio. 
Gezien het grote aantal actiepunten zullen de gemeenten 2014 en 2015 nodig hebben om de 
fundamenten te leggen voor meer en betere huisvesting en de registratie van 
arbeidsmigranten in Holland Rijnland. Dit zijn de jaren waarin de regiocoördinator een grote 
rol speelt. In 2016, 2017 en 2018 kunnen de logiesgebouwen dan worden gerealiseerd en zal 
de rol van de coördinator kleiner zijn. Zo moet het lukken om de noodzakelijke 
huisvestingsplaatsen in Holland Rijnland te realiseren. Zowel de gemeenten waar de 
arbeidsmigranten gehuisvest worden als de gemeenten waar dit niet hoeft, omdat ze al elders 
wonen, hebben hier baat bij. 
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5.1 De medewerker van Katwijk heeft in de aanloop naar de ondertekening van het 
Convenant veel contacten gelegd en kennis verworven. 

Deze kennis heeft ook bij de uitvoering van het Convenant en de regionale afstemming 
meerwaarde. Bij de uitvoering van het Convenant moet één van de leden van de werkgroep 
hiervoor expliciet uren beschikbaar krijgen. Katwijk is bereid deze medewerker met regionale 
taken te blijven belasten, als de andere gemeenten in de kosten gaan meebetalen.  
 
5.2  De andere partijen van het Convenant hebben aangegeven een regionaal 

aanspreekpunt en trekker op prijs te stellen.  
Bij het ondertekenen hebben de werkgevers dit punt nogmaals expliciet genoemd. Meerdere 
partijen hebben aangegeven een financiële bijdrage aan Katwijk te willen geven voor de 
regionale coördinatie. 
 
6.1  De gemeente Katwijk neemt hiermee een regiotaak op zich. 
De kosten voor de regionale trekker bij 8 uur per week voor twee kalenderjaren 2014 en 
2015 komen op € 83.780 (inclusief BTW en reiskostenvergoeding binnen de regio), zie bijlage 
2 onder “Variant 1”. Holland Rijnland speelt geen rol in de financiering. De gemeente Katwijk 
doet de uitgaven en verzorgt zelf voor de facturering van de andere gemeenten. Zie bijlage 2 
onder “Variant 1” voor de verdeling van de kosten over de gemeenten, na aftrek van de 
bijdrage van andere geledingen en partijen. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
4.1  Gemeenten geven geen prioriteit aan de uitvoering van het Convenant. 
Niet alle gemeenten voelen dezelfde urgentie bij het verbeteren en uitbreiden van de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Zonder regionale coördinatie en afstemming zal de 
uitvoering van het Convenant minder efficiënt zijn en bestaat het gevaar dat sommige 
gemeenten geen actie ondernemen. Dit zou teleurstelling en verlies aan goodwill bij de 
overige partijen van het Convenant opleveren. De andere partijen van het Convenant zullen 
daardoor niet aan hun verplichtingen, zoals de meldplicht van locaties van huisvesting en het 
inschrijven van hun medewerkers in het BRP willen voldoen. De regionale trekker kan alle 
partijen alert houden. 
 
6.1 Niet alle gemeenten willen mee betalen. 
Zonder regionale coördinatie en ondersteuning is de kans groot dat het Convenant geen 
uitvoering krijgt. Tekenen van het Convenant betekent mee willen werken aan de uitvoering, 
ook financieel. 
 
6.2 Gemeenten vinden de gevraagde bijdrage te hoog.  
Sommige gemeenten willen de regiocoördinator voor minder uren aanstellen. Bij minder uren 
inzet per week, kan de bijdrage omlaag. Dit is uitgewerkt in bijlage 2 onder “Variant 2”. Het 
aantal uren per week is hier naar 4 teruggebracht en de bijdrage van de andere partijen is 
gehalveerd. Bij een kleinere inzet bestaat het risico dat de uitvoering van het Convenant na 
twee jaar nog onvoldoende ver gevorderd is, zodat een beroep gedaan moet worden op 
partijen om nogmaals een financiële bijdrage te leveren. 
 
6.3  De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop nemen deel aan twee regio’s. 
Greenport Aalsmeer is een van de andere speerpuntregio’s huisvesting arbeidsmigranten. De 
partijen in deze regio hebben al in september 2013 hun Convenant Regio Greenport Aalsmeer 
inzake huisvesting van Europese arbeidsmigranten in de periode 2013 – 2018 getekend. De 
gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn voor de huisvesting arbeidsmigranten dus 
verantwoording verschuldigd aan twee regio’s. Hun actieve deelname aan de uitvoering in 
Holland Rijnland ligt meer voor de hand vanwege de provinciegrens met de overige 
gemeenten in de regio Greenport Aalsmeer. 
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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 2, variant 1. 
Gemeente Katwijk: facturering gemeenten (en overige partijen) en betaling coördinator. 
 
Communicatie: 
- 
 
Evaluatie: 
Eind 2014/begin 2015 monitor aantallen arbeidsmigranten en nieuwe behoefteraming 
vervangende huisvesting. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1. Handreiking Uitwerking Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Holland Rijnland 
2014-2018. 
Bijlage 2. Berekening kosten en kostenverdeling regiocoördinator huisvesting 
arbeidsmigranten. 
Bijlage 3. Arbeidsmigranten in Holland Rijnland – een historisch overzicht. 
Bijlage 4. Taken vanuit het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Holland Rijnland 
Bijlage 5. Regiocoördinator – positie, meerwaarde, taken en competenties 


