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Geachte raad,
De aanpak van de huisvesting voor arbeidsmigranten staat hoog op de agenda bij minister Blok
voor Wonen en Rijksdiensten. Hij heeft de huisvesting van arbeidsmigranten benoemd als een
lokale aangelegenheid, die wordt aangestuurd via de regio’s. Regio Holland Rijnland heeft
daarom bestuurlijk uitgesproken om gestructureerd aandacht te willen geven aan de huisvesting
van arbeidsmigranten.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in het licht van bovenstaand een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin wordt overeengekomen om lokaal een start
te maken met een concrete lokale inventarisatie van de bestaande huisvesting voor
arbeidsmigranten. Dit zal gebeuren in verkennende gesprekken met huisvesters van
arbeidsmigranten en de werkgevers. Ook heeft het college richtlijnen voor de aanpak van
huisvesting voor arbeidsmigranten vastgesteld. De richtlijnen kunnen worden gebruikt om de
organisatie van de verbetering van huisvesting voor arbeidsmigranten handen en voeten te
geven.
Ondertekening van het convenant en werken met de richtlijnen dragen eraan bij, dat Oegstgeest
geen opvanggemeente wordt voor arbeidsmigranten, die verderop in andere gemeenten
grootschalig werkzaam zijn. Door overal in de regio met eenzelfde aanpak en dezelfde richtlijnen
voor handhaving te werken, worden verdringingseffecten tegengegaan: zo wordt voorkomen, dat
malafide huisjesmelker hun heil zoeken in Oegstgeest.
In Oegstgeest zijn tot nu toe geen grote problemen gemeld rond arbeidsmigranten. De
verwachting is daarom, dat uit de inventarisatie geen bijzonder zaken boven komen drijven.
Mocht dat wel het geval zijn, dan bestaat het risico, dat inzet van extra ambtelijke uren
noodzakelijk is. Maar zover is het nu nog niet. Eerst worden de gesprekken met werkgevers en
huisvesters opgestart.
Regio Holland Rijnland is laat met het oppakken van deze kwestie. Met het convenant laat
Holland Rijnland zien met de zaak aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester

J.W. van Tuijl

E.M. Timmers-van Klink
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