Bijlage A van de woondeal zuidelijke Randstad
Inleiding
De provincie Zuid-Holland ziet in de actuele maatschappelijke vragen met betrekking tot de
arbeidsmarkt en woningmarkt aanleiding om haar inzet op het onderwerp arbeidsmigranten te
intensiveren.
Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Bedrijven zijn voor hun bedrijfsvoering steeds meer
afhankelijk van arbeidsmigranten terwijl bij de keuze om hier te komen werken voor de arbeidsmigrant
de beschikbaarheid van huisvesting een essentieel element is. Dus is het zaak om te voorzien in
kwalitatief goede huisvesting om de benodigde arbeidsmigranten naar onze provincie te krijgen.
Op de toch al krappe woningmarkt zien we dat verschillende groepen woningzoekenden, waaronder
arbeidsmigranten, elkaar beconcurreren. Met name woningzoekenden die afhankelijk zijn van
woonruimten in de lagere prijsklassen van de woningmarkt (zowel koop als huur), komen hierdoor in de
knel. Bij arbeidsmigranten moet hier onderscheid worden gemaakt tussen degenen die kort en
middellang in onze provincie komen werken en degenen die zich hier langdurig of blijvend vestigen.
Degenen die hier korten middellang (van een paar maanden tot maximaal 3 jaar) komen werken vragen
een snel beschikbare en goedkope huisvestingsvoorziening. Degenen die zich hier langdurig of blijvend
vestigen zijn aangewezen op de reguliere woningvoorraad.
De Provincie Zuid-Holland zet vanuit deze maatschappelijke vragen een programma arbeidsmigranten
op dat uitgaat van de regionale en lokale samenwerking. Dit programma kent een integrale benadering,
dat wil zeggen dat gekeken wordt naar economie, ruimte, wonen en recreatie. Maar in het verlengde
daarvan kan het ook gaan om zaken die te maken hebben met mobiliteit, draagvlak, veiligheid en
handhaving.
Het programma is gericht op de volgende punten:


Inzicht in de aantallen arbeidsmigranten
Omdat er nu bij de meeste gemeenten geen of weinig inzicht is in de aantallen arbeidsmigranten, is
de huisvestingsopgave niet duidelijk. Door meer inzicht te krijgen in de aantallen kan beter en
doelgerichter worden gewerkt aan de noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen. Om beter inzicht in
de aantallen te krijgen willen wij onder meer samen met gemeenten bezien welke informatie
beschikbaar is en willen wij bevorderen dat arbeidsmigranten zich inschrijven als ingezetene in de
Basisregistratie Personen (BRP).



Huisvesting arbeidsmigranten bezien in relatie tot de regionale arbeidsmarkt en
woningmarkt
Door de huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten in relatie tot de regionale arbeidsmarkt
en woningmarkt te bezien, streven wij naar een integrale aanpak; een aanpak waarbij vanuit de
portefeuilles economie (behoefte aan arbeidsmigranten) en wonen (mogelijkheden van huisvesting
van arbeidsmigranten) input wordt gegeven. Deze aanpak is gericht op het versneld beschikbaar
krijgen van voldoende en kwalitatief goede huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten en
vervolgens zo mogelijk het beëindigen van minder gewenste huisvestingsvoorzieningen met het
doel om deze ten goede te laten komen aan andere woningzoekenden.
Verder denken wij aan een aantal pilots die door een integrale benadering in kaart brengen welke
locaties geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten
en hoe deze binnen het gebied van de pilot versneld beschikbaar kunnen komen. In deze pilots
werken de betreffende gemeente of regio en de provincie samen.



Regelgeving
Het dossier arbeidsmigranten kent veel regelgeving op rijks- en provinciaal niveau. Een deel van die
regelgeving is voor verbetering vatbaar. Wij denken daarbij aan regelgeving omtrent registratie
(BRP en RNI) en aan de bestemming “wonen” en “logies“. Ook bekijken wij of ons omgevingsbeleid
ten aanzien van arbeidsmigranten een meer integraal karakter kan krijgen.



Flankerend beleid
Hierbij vragen wij onder meer aandacht voor het belang van een goed beheer van
huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten, voor het creëren van begrip en draagvlak bij
omwonenden voor de huisvesting van arbeidsmigranten, voor het belang van eenduidige
regelgeving en het handhaven van regelgeving.

Deze vier punten worden in het programma langs de sporen kennisontwikkeling, kennisdelen, het
uitvoeren van pilots, ketenbenadering en het ontwikkelen van provinciaal beleid uitgewerkt.
Onder de ketenbenadering verstaan wij het bestuurlijk proces dat is gericht op een integrale aanpak,
vanuit zowel de inhoud als de samenwerking tussen de diverse partijen, waarbij de problematiek in
samenhang benaderd wordt.
De verschillende partners (denk aan gemeenten, professionele huisvesters, uitzendbureaus en
bedrijfsleven), werken samen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, aan het in beeld brengen
van de aantallen arbeidsmigranten, aan het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor
arbeidsmigranten en aan het handhaven op regelgeving (waardoor o.a. illegaal verkamerde woningen
vrij komen voor de reguliere woningmarkt). Tevens kan aandacht worden gevraagd voor zaken als
draagvlak, beheer en dergelijke. Deze aanpak gaat ook uit van een interdisciplinaire benadering,
waardoor economie, RO, Wonen en recreatie bij het zoeken naar huisvestingsmogelijkheden worden
betrokken.
Om de opgave een impuls te geven stelt het ministerie van BZK eenmalig €400.000 ter beschikking. De
gemeente Westland zal als penvoerder optreden voor deze interbestuurlijke opgave.

