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Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee 

Datum: 25 november 2020 

Onderwerp: Huisvesting arbeidsmigranten 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  

Voor 2020 heeft het Rijk 50 miljoen euro beschikbaar gesteld om de bouw van (flexibele) 
huisvesting  voor kwetsbare doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten, te versnellen. Gemeenten 
kunnen hier  gebruik van maken.  

∙ Heeft u hiervan gebruikt gemaakt? Zo nee, waarom niet?  

Het programma huisvesting arbeidsmigranten van PZH (zie bijlage) biedt gemeenten diverse 
handvatten. Met name voor de piekmaanden is huisvesting van de short stay medewerkers cruciaal. 
Een pilot met grootschalige huisvesting (flexwonen) op bijvoorbeeld een bedrijventerrein  (zie 
https://www.homeflex.nl/ ) zou een prima alternatief zijn voor het huidig verblijf op recreatieparken 
en in de woonkernen. Het is/wordt op diverse plaatsen in de provincie al gerealiseerd 
(Katwijk/Naaldwijk).  

∙ Bent u bereid deze mogelijkheid i.s.m. belanghebbenden te onderzoeken en dit als pilot bij 
PZH aan te melden?  

Op 10 september 2019 heeft het college besloten geen medewerking meer te verlenen aan de 
huisvesting van arbeidsmigranten in reguliere woningen en over te gaan tot de opstelling van 
een  paraplubestemmingsplan.  

∙ Wat is de stand van zaken m.b.t. het opstellen van een paraplubestemmingsplan?  

U besloot ook medewerking te verlenen aan de geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten 
in  het buitengebied bij voorkeur op het terrein van de werkgever.  
De raadsbrief van 30 oktober 2019 (zie bijlage) bevestigt dit: ‘Voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten gaat onze voorkeur uit naar geconcentreerde huisvesting in het buitengebied 
bij  voorkeur op het terrein van de werkgever’.  

Ons is gebleken dat er al vanaf de herindeling in 2013 vigerend beleid is inzake 
huisvesting  buitenlandse werknemers (zie bijgevoegd beleidsdocument).  

∙ Is dit beleid onder de aandacht gebracht van de (agrarische) ondernemers? Zo ja, waar heeft 
dit geleid tot realisatie? Zo nee, waarom niet?  

Wij vernamen dat de gemeente Goeree-Overflakkee een pilot gaat draaien. Dit betreft het 
herbestemmen van een bestaande schuur op een perceel te Achthuizen, voor het huisvesten van 
zo’n  40 buitenlandse werknemers. De bedrijfswoning wordt in gebruik gegeven aan een beheerder.  

∙ Kunt u dit besluit motiveren? M.a.w. waarom kiest u ervoor om met deze partij in zee te gaan? 
∙ Kunt u aangeven welk probleem hiermee opgelost wordt?  
∙ Zijn de andere uitzendbureaus en belanghebbenden op GO betrokken bij dit besluit? ∙ Is 
het u bekend dat deze uitzendorganisatie niet in het bezit is van de benodigde papieren, 
waaronder het SNF keurmerk? Ook is recent het SNA keurmerk opgeschort geweest. Dit 
gebeurt niet zonder reden.  
∙ Zijn er uitzendbureaus en/of ondernemers die eerder aangegeven hebben een vergelijkbare 

pilot te willen draaien? Zo ja, hoe heeft de gemeente daar op gereageerd? 



 

 
 

Toelichting:  

Huisvesting arbeidsmigranten heeft onze warme aandacht. Een groot deel van de economie op GO 
draait op buitenlandse werknemers. De huisvesting van deze mensen is lang niet altijd goed 
geregeld  en verdient om die reden aandacht en prioriteit  
Binnen onze gemeente is de situatie wellicht niet het schrijnendst, maar recent is ook hier 
een  misstand (illegale huisvesting) aan het licht gekomen.  

Op 14 oktober 2020 is in PS een motie aangenomen waarin GS verzocht wordt om ‘Met spoed met 
de  betrokken actoren om tafel te gaan om een structurele menswaardige woonoplossing voor 
arbeidsmigranten in de provincie te vinden’. De motie is door GS omarmd (zie onderstaande brief).  

GS-brief  
Behandelvoorstel motie 951 Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten (1).pdf  

  

14536-Huisvesting  
arbeidsmigranten._1.DOC.pdf  

  

Het college van burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 8 januari 2013 besloten 
het beleid inzake huisvesting van buitenlandse werknemers van de voormalige gemeenten 
Oostflakkee en Middelharnis per 1 januari 2013 van toepassing te verklaren op de het 
grondgebied  van de hele gemeente Goeree-Overflakkee.  

Notitie Huisvesting  
Buitenlandse Werknemers.pdf  

Programma Huisvesting Arbeidsmigranten PZH:  

Programma  
huisvesting arbeidsmigranten (nagekomen) (5).pdf 
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