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VVD 1 De registratie arbeidsmigranten is vaak gebrekkig blijkt uit 
het rapport. Hierdoor is het voor gemeenten lastig om 
onderbouwd een huisvestingsopgave te 
formuleren. Zo komt de vervangingsopgave (kwalitatieve 
verbetering van huisvesting) onder druk te staan. Ook kan 
dit leiden tot onveilige/ongezonde woonsituaties. Ten 
derde bestaat een reëel risico op huisvesting in de 
(ongewenste) marges van de woningmarkt, “Verkeerde  
huisvesters” noemt het rapport deze vorm van 
ondermijning.
Er wordt geadviseerd om een aanpak hiervoor uit te 
werken en daar interne processen strakker rondom te  
organiseren. Wat is hierin de provinciale rol, welke 
portefeuillehouder is verantwoordelijk, gedeputeerde 
wonen of CdK (openbare orde en veiligheid) en hoe wordt 
de provinciale rol invulling gegeven?

Het registreren van inwoners (Basisregistratie Personen) en gebouwen 

(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is een wettelijke taak van 

gemeenten. Werkgevers en gemeenten hebben gezamenlijk een rol om 

arbeidsmigranten hier juist over te informeren.

Ook het handhaven van illegale woonsituaties is een wettelijke taak 
van gemeenten. Dit hangt samen met het bieden van ruimte voor 
passende huisvesting van arbeidsmigranten. Gemeenten zijn primair 
verantwoordelijk voor het planologisch mogelijk maken van 
huisvesting, binnen de kaders van het provinciale omgevingsbeleid. De 
provincie kan een faciliterende rol vervullen in het aanjagen van 
initiatieven voor passende huisvesting. Dit past binnen de doelstelling 
van het programma Versnelling Woningbouw. De primaire 
verantwoordelijkheid ligt dan ook bij portefeuillehouder Van Muilekom 
(Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen). Daarnaast heeft het 
inderdaad raakvlakken met verschillende andere thema’s, waaronder 
ondermijning en economie. Tussen deze onderdelen vindt nauwe 
afstemming en samenwerking plaats.

CU We zijn het eens met de faciliterende rol van de provincie, 
maar ons inziens zou de provincie ook proactief aan 
gemeenten moeten vragen waar ze behoefte aan hebben, 
als het gaat om de rol en bijdrage van de provincie. Is dat 
mogelijk?

De provincie gaat als eerste met de gemeenten in de drie regio's in 
gesprek over de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen.  
Onderwerp van gesprek is wat zij op dit moment zelf aan interventies 
plegen, welke behoeften zij hebben en welke rol de provincie daarin 
mogelijk kan spelen.  De gemeenten zijn in eerste instantie 
verantwoordelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten,  de 
provincie kan daarin een ondersteunende en faciliterende rol spelen.  

Vanuit het programma Versnelling Woningbouw wordt de realisatie 
van flexibele woonvormen gestimuleerd. Deze flexwoningen kunnen 
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een bijdrage leveren aan het huisvestingsvraagstuk voor 
arbeidsmigranten. Ook andere doelgroepen zoals vergunninghouders, 
starters en spoedzoekers kunnen hier van profiteren. Er wordt een 
aanpak voor Flexwonen ontwikkeld waarbij nader op dit onderwerp 
wordt ingegaan.
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