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Venray, 7 maart 2018

Betreft: Brandbrief huisvesting arbeidsmigranten

Geachte college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraadsleden,

De huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland is een maatschappelijk probleem. Als 
marktleider internationale arbeidsbemiddeling constateren wij dat huisvesting van 
arbeidsmigranten een onbeheersbaar fenomeen is geworden. Er is sprake van een 
wildgroei van aanbieders, sterke prijsopdrijving en van ontoelaatbare behandeling van de 
huurders. En dat terwijl Nederland in toenemende mate een beroep zal moeten doen op 
werknemers uit het buitenland vanwege de economische groei en de vergijzing van onze 
eigen bevolking. Diverse kranten schrijven dagelijks over de tekorten op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Zo schreven ze op dinsdag 6 maart: 'De werknemers zijn op.' 
Arbeidsmigratie heeft een maatschappelijk belang en de huisvesting van 
arbeidsmigranten zou dus ook een maatschappelijke prioriteit moeten zijn.

Het Expertisecentrum Flexwonen heeft berekend dat er in Nederland momenteel 100.000 
te weinig fatsoenlijke verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten zijn. Deze tekorten leggen 
ook een onwenselijke druk op de beschikbare huisvesting voor de lokale bevolking. Om dit 
tekort in te lopen zijn dringend en op korte termijn goede en betaalbare 
huisvestingslocaties nodig. Op diverse regionale niveaus worden taakstellingen voor 
gemeenten opgelegd. Deze taakstellingen zijn richtinggevend echter is de realisatie helaas 
niet afdwingbaar. Ik vraag u dan ook met klem om voor uw gemeente 
huisvestingsdoelstellingen op te stellen en een progressieve houding aan te nemen inzake 
het bestemmen en herbestemmen van huisvesting.
Het inrichten van een projectgroep c.q. crisisteam waarin alle deskundigen plaatsnemen is 
een zeer goed werkbare formule. Met name het aspect communicatie is belangrijk, ook 
hierin beschikt het veld over veel ervaring en deskundigheid. Ook wij bieden u onze 
ervaring en diensten graag aan.

Met deze brandbrief dringen wij erop aan dat ook uw gemeente de verantwoordelijkheid 
neemt om het tij te keren door meer mogelijkheden te scheppen voor huisvesting van 
arbeidsmigranten. De verkiezingen staan voor de deur. Coalities worden gesmeed en 
coalitieprogramma's opgesteld.
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Ik roep u op om in de komende collegeperiode te komen met een concreet actieplan voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten in uw gemeente en dit in het coalitieprogramma vast 
te leggen. Het is van belang dat samen te doen met partijen die op een verantwoorde 
wijze actief zijn in de markt van arbeidsbemiddeling en huisvesting. Uiteraard is OTTO, 
samen met andere deskundige partijen zoals Logejo en StaySolutions, bereid hierover op 
korte termijn met u van gedachten te wisselen en in eventuele uitvoering tijd te 
investeren. We hebben ervaringen om binnen 6 tot 12 maanden aanvaardbare 
oplossingen gerealiseerd te hebben.

We zullen zo vrij zijn om in de komende periode actief contact met u op te nemen.

\0:

OUR PEOPLE MAKE THE □IFFEREIMCE


