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PHO 1 oktober 2014 Uitvoering Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten 

Bijlage 4. Taken vanuit het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Holland 
Rijnland 

Het convenant bevat zowel toetsingstaken als ontwikkelingstaken. Tijdens de vergadering van 
het ambassadeursteam van 17 maart 2014, is per taak een eerste afbakening geformuleerd. 

Toetsingstaken 

Toetsingstaken zijn bij uitstek zaken die de gemeenten moeten doen. Misschien kan op 
termijn de Regionale Uitvoeringsdienst een rol spelen als het gaat om handhaving. Dit 
betekent dat de werkgroep dit pakket moet oppakken. 

1. Onderzoek naar de aantallen arbeidsmigranten en hun huisvesting binnen de gemeente. 
De gemeenten moeten dit zelf onderzoeken. 

2. Inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) organiseren. 
De inschrijving kan worden bevorderd door een centrale aanpak vanuit de werkgroep 
te organiseren. Aanpak in overleg met de werkgroep. 

3. Inschrijving in het Register Niet-Ingezetenen (RNI). 
Dit is een nieuwe aanpak van het Rijk. Arbeidsmigranten in Holland Rijnland moeten 
naar Leiden om daar op het gemeentehuis een BSN te halen. Men wordt dan direct 
ingeschreven in het RNI. Aanpak in overleg met de werkgroep. 

4. Aanpak inschrijving nachtregister. 
Dit is een zaak van de gemeenten, maar het is de vraag of dit voldoende aandacht 
krijgt. Uniforme aanpak binnen Holland Rijnland is daarom belangrijk. Aanpak in 
overleg met de werkgroep. 

5. Toezicht. 
Binnen Holland Rijnland moeten gemeente dit afstemmen. Aanpak in overleg met de 
werkgroep. 

6. Handhaving indien nodig. 
Een gezamenlijke handhavingsactie kan in een van de drie clusters van Holland 
Rijnland worden opgezet en uitgevoerd: Duin- en Bollenstreek; Leidse Regio; Rijn- en 
Veenstreek. Hierbij ook de ervaring van de kop van Noord Holland gebruiken (Kompas 
project). Aanpak in overleg met de werkgroep. 

 
Ontwikkelingstaken 

De ontwikkelingstaken zijn zaken die gemeenten heel goed samen met andere partijen 
kunnen oppakken. De gemeenten gaan slechts faciliteren, maar de andere partijen moeten de 
huisvesting realiseren. De werkgroep moet ook hierin het initiatief nemen, maar er andere 
partijen bij betrekken. 

1. Onderzoek naar locaties voor vangende huisvesting. 
Dit onderzoek is een gemeentelijke activiteit, waarbij de werkgroep de initiatieven kan 
ondersteunen. 

2. Planning voor de realisatie van 4250 vervangende huisvestingsplaatsen. 
Dit is een gemeentelijke activiteit, waarbij de werkgroep de initiatieven kan 
ondersteunen en helpen uitwerken. Alle 14 gemeenten moeten in de loop van 2014 
een planning maken. 

3. Faciliteren van de planologische ontwikkelingen. 
Dit is een gemeentelijke activiteit, waarbij de werkgroep initiatieven kan 
ondersteunen. 
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4. Organisatie monitoring aantallen arbeidsmigranten en behoefte vervangende en nieuwe 
huisvesting arbeidsmigranten en toetsing door PHO Ruimte. 

Dit doet Holland Rijnland. 
5. Portefeuillehouder huisvesting arbeidsmigranten per gemeente. 

Elke gemeente wijst een portefeuillehouder arbeidsmigranten aan, die de contacten 
met de werkgroep onderhoudt en de uitvoering in de gemeente stimuleert. 

6. Ambtelijke trekker huisvesting arbeidsmigranten per gemeente 
Zie de brief die Holland Rijnland zal sturen. 

7. Inzet van de corporaties. 
De gemeente moet het contact met de corporatie(s) leggen.  

8. Inzet van de commerciële partijen. 
Dit is een taak van de gemeenten, waarbij de werkgroep een rol kan spelen. 

9. Inzet LTO Noord. 
Idem. 

Noodzakelijke ondersteuning 

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de werkgroep veel initiatieven moet nemen en ook 
initiatieven van gemeenten moet aanjagen en ondersteunen. De ambtenaren in de werkgroep 
kunnen dit niet continu naast hun werk in hun eigen gemeente doen. Het verdient de 
voorkeur dat een van de leden van de werkgroep hiervoor expliciet uren beschikbaar krijgt en 
de tijd krijgt om de regie in de regio te voeren. Gezien het omvangrijke pakket moeten we er 
vanuit gaan dat 2014 en 2015 nodig zijn om de fundamenten te leggen voor de meer en 
betere huisvesting en registratie in Holland Rijnland. In 2016, 2017 en 2018 kunnen de 
logiesgebouwen dan worden gerealiseerd. Zo moet het lukken om de noodzakelijke nieuwe 
huisvestingsplaatsen in Holland Rijnland te realiseren. Om dit uit te voeren zijn tenminste 8 
uren per week nodig voor 2014 en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 




