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Onderwerp: Huisvesting Arbeidsmigranten – een historisch overzicht 
 
Initiatief in de regio 
Het vraagstuk van huisvesting van EU-arbeidsmigranten is niet nieuw voor onze regio. Al in 
2007 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een Intentieovereenkomst 
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten (Noordwijk, 10 december 2007) getekend. Voor de 
regio als geheel is er echter nog onvoldoende resultaat geboekt. Sindsdien heeft het kabinet 
het vraagstuk nadrukkelijk op de agenda geplaatst en ons als regio opgeroepen om de juiste 
maatregelen te nemen. Ook onze regionale economie vraagt erom dat er op korte termijn 
meer én betere huisvesting komt voor arbeidsmigranten. 
 
Inzet Rijk 
Op 28 maart 2012 hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
en een aantal landelijke organisaties van gemeenten, woningcorporaties, werkgevers en 
werknemers1 de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten getekend. De 
ondertekening moet het startsein zijn om de problematiek rond dit onderwerp in negen 
speerpuntregio’s (opnieuw) op de agenda te zetten. Een van de regio’s is Holland Rijnland. Op 
4 april 2012 heeft Holland Rijnland een brief van minister Spies ontvangen met het verzoek 
om in de regio tot afspraken te komen over de realisatie van huisvestingsplekken voor 
tijdelijke arbeidsmigranten. Separaat heeft de VNG aan gemeenten gevraagd medewerking 
aan de uitvoering van de Nationale Verklaring te verlenen. De rol van Holland Rijnland is 
medewerking te verlenen aan een verzoek van de minister aan de regio en een platform te 
bieden aan de gemeenten voor overleg en afstemming.        
 
Regioconferenties Holland Rijnland 
Holland Rijnland heeft twee bijeenkomsten georganiseerd om tot deze afspraken te komen. 
Tijdens de eerste werkconferentie op 23 november 2012 is ingegaan op het belang van meer 
en betere huisvesting voor de arbeidsmigranten die werkzaam zijn in Holland Rijnland en op 
concrete mogelijkheden om dat te bereiken. De driehoek gemeenten, werkgevers en 
huisvesters zijn met elkaar in gesprek gebracht. Tijdens de conferentie is opgeroepen tot 
overleg en samenwerking tussen de drie betrokken geledingen. Als aanjager hiervoor is een  

                                            
1 VNG, Aedes, ABU, NBBU, VIA, LTO, Productschap Vee en Vlees (PVV), CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, Stichting Pools 
Overlegplatform in Nederland (PLON), regio West-Friesland, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Vlaardingen, 
gemeente Westland en gemeente Horst aan de Maas 



 

2 

ambassadeursteam2 aan de slag gegaan om de uitkomsten van die conferentie te vertalen 
naar vervolgacties. De gemeente Kaag en Braassem verzorgde naast Holland Rijnland de 
ambtelijke ondersteuning van het ambassadeursteam. 
Bij de eerste werkconferentie gingen we uit van een schatting van het aantal 
arbeidsmigranten in de regio Holland Rijnland. Vanuit het ambassadeursteam bleek behoefte 
aan meer informatie hierover en daarvoor is een quick scan naar de aantallen 
arbeidsmigranten en de verdeling over de gemeenten uitgevoerd. Op de tweede conferentie 
op 22 april 2013 is de Quick Scan Schatting Aantallen Arbeidsmigranten in Holland Rijnland 
gepresenteerd. De Quick Scan schat het aantal arbeidsmigranten op 17.000 – 20.000. Van 
deze arbeidsmigranten zijn naar schatting 4.250 mensen op het ogenblik niet goed of legaal 
gehuisvest. 
 
Convenant 
Op de werkconferentie in 22 april 2013 bleken partijen behoefte te hebben aan concrete 
voorstellen. Daarom is na deze conferentie een ambtelijke driepartijen werkgroep opgericht, 
die in opdracht van het ambassadeursteam de Richtlijnen en het Convenant Huisvesting 
Arbeidsmigranten heeft opgesteld. Het ambassadeursteam heeft de documenten vastgesteld 
voor besluitvorming voorgelegd aan alle geledingen.  
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. Ook hebben de portefeuillehouders afgesproken vooruitlopend op het tekenen 
van het Convenant ontwikkellocaties te inventariseren en de uitvoering richting te geven. 
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. 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. 
 
Tekenen Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten 
Alle colleges hebben in de eerste maanden van 2014 het Convenant en de Richtlijnen 
vastgesteld. De regio coördinator heeft ondertussen contact gelegd met werkgevers en 
huisvesters in de regio om ook deze partijen uit te nodigen het Convenant te tekenen. 
Op 27 juni 2014 hebben de gemeenten, vertegenwoordigers van uitzendbureaus, 
commerciële huisvesters, LTO Noord en de woningcorporaties het Convenant Huisvesting 
Arbeidsmigranten Holland Rijnland 2014-2018 getekend. Vanuit alle partijen waren hierbij 
medewerkers en bestuurders aanwezig. 
 
Vervolg 2014-2015 
In opdracht van het ambassadeursteam heeft de regiocoördinator de toetsingstaken en 
ontwikkelingstaken uit de Richtlijnen op een rij gezet, zie bijlage 4 bij dit PHO advies en een 
handreiking voor de uitvoering gemaakt, zie bijlage 1 bij dit PHO advies. De komende jaren 
moet hierover op regionaal niveau nog veel afstemming plaatsvinden en hebben gemeenten 
en andere partijen behoefte aan ondersteuning. De regio coördinator kan deze ondersteuning 
leveren en ervoor zorgdragen dat het Convenant bovenaan de agenda blijft staan bij alle 
partijen.  
 

                                            
2 Het ambassadeursteam bestaat uit Jan Uit den Boogaard (wethouder gemeente Kaag en Braassem, tot maart 
2014), Jan van Griensven (wethouder gemeente Hillegom, tot mei 2013), Nico Geerlings (Flexible Human 
Services) en Johan van Buren (woningstichting Vooruitgang) en Ewa Idzardi (Informatiepunt Polen). Willem van 
Duijn (wethouder gemeente Katwijk) en Tseard Hoekstra (wethouder gemeente Alphen aan den Rijn) hebben in 
2013/2014 de het ambassadeurschap overgenomen. Jan Uit den Boogaard is aangebleven als onafhankelijk 
voorzitter. 


