
	

	

 
 
 
 
 
Formerende partijen in de gemeenteraad van Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse, 
Hillegom, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Kaag en 
Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop 
 
 
Per E-mail via de griffies 
 
 
Noordwijkerhout, 16 maart 2022 
 
 
Betreft: prioriteit voor huisvesting internationale werknemers 
 
 
Geachte leden van de Raad, deelnemend aan de formatie, 
 
De Gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Gefeliciteerd met het bereikte resultaat 
en uw plaats in de nieuwe gemeenteraad. Vanaf 17 maart begint de nieuwe 
raadsperiode en ook het formeren van een nieuwe coalitie. Wij vragen u daarbij 
aandacht te besteden en prioriteit te geven aan de realisatie van huisvesting voor 
internationale medewerkers. 
 
In onze brief van 31 december 2021 hebben wij aandacht gevraagd voor de positie 
van internationale werknemers in uw gemeente. In heel Holland Rijnland spelen zij 
een essentiële rol in de economie. Ook in uw gemeente dragen deze medewerkers 
bij aan een vitaal bedrijfsleven. Wij brengen graag de speerpunten uit ons 
verkiezingsmanifest nogmaals onder uw aandacht: 
 
1. Sta voor alle inwoners in de gemeente. Maak beleid van een taakstellende 

opgave in aantallen te realiseren huisvestingslocaties en bedden in de komende 
raadsperiode. Sta ook voor de beleidskeuzes die gemaakt worden op basis van 
objectieve informatie. Niet alleen wethouders, ook raadsleden moeten hun rug 
recht houden. Een eerlijk bed voor iedere werknemer, daar gaat het om! 
 

2. Ga voor een gezamenlijke regionale aanpak. Alleen dan kunnen kwantiteit en 
kwaliteit geborgd worden. De behoefte aan huisvesting stopt niet bij de 
gemeentegrens. Alle gemeenten in Holland Rijnland hebben belang bij 
fatsoenlijke huisvesting voor iedereen die in de regio werkt. Samenwerken aan 
huisvestingsoplossingen werkt! Kies daarbij voor gecertificeerde huisvesting. Een 
verplicht keurmerk helpt, daar is iedereen het over eens. Vanaf 1 september 2021 
heeft het SNF 100% controles ingevoerd. Er ligt een kans voor alle gemeenten in 
Holland Rijnland om gezamenlijk op te trekken, zodat die broodnodige bedden 
gerealiseerd kunnen worden. 
 



	

	

3. Begin met één uniforme wijze van inschrijving van arbeidsmigranten in de 
basisregistratie personen, zoals in 2020 al is afgesproken. Het zorgt voor een 
eenduidig inzicht in de aantallen arbeidsmigranten en hun woonlocaties. De 
‘Westlandse Methode’ is een erkende en uitstekend werkende oplossing. Leer 
van praktijkervaringen die hiermee opgedaan zijn in de gemeenten Westland en 
Aalsmeer. 

 
U staat voor de opgave om een afgewogen en breed gedragen 
collegebeleidsprogramma samen te stellen. Wij vragen u om de positie van de 
internationale medewerkers hierin mee te nemen. Het onderwerp is complex. Om die 
reden zijn wij graag bereid om u nader te informeren. Voor een afspraak maken wij 
tijd vrij in de agenda. Neemt u daartoe contact op met voorzitter Dennis van der 
Voort (06-52351880) of Taskforcelid Nico Geerlings (06-23607224). 
 
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten 
 
Dennis van der Voort 
Voorzitter 
 
 
Contact: 
T 0652 351 880 
E info@taskforcehuisvesting.nl   


