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Onderwerp
Short-stay arbeidsmigranten in Limburg

Geacht college,

Om in de groeiende en de urgente vraag naar arbeidskrachten te voorzien hebben we nu en in de

toekomst iedere Limburger, maar ook mensen van buiten Limburg nodig. Voor een deel zijn dat mensen
die zich hier langer zullen vestigen (long-stay), maar om pieken in de arbeidsmarkt op te vangen zijn we
mede afhankelijk van mensen die hier tijdelijk willen komen om te werken (short-stay). Enerzijds dooreen
urgente vraag door nieuwe economische ontwikkelingen, anderzijds door seizoensgebonden werk
waardoor er pieken gedurende het jaar ontstaan.

Op dit moment is er sprake van zeer urgente vraag naar huisvesting van deze short-stay

arbeidsmigranten. Een urgentie die vraagt om snelle en goede oplossingen. Met deze brief willen we u

oproepen werk te maken van structurele huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. De Provincie wil u
daarbij met de beschikbare instrumenten ondersteunen.
We hebben een afschrift van deze brief gestuurd aan uw gemeenteraad.

Voor Limburg is dit vraagstuk niet nieuw. Er zijn tal van goede voorbeelden van bedrijven die al
decennialang voor seizoensgebonden werk arbeidsmigranten inzetten. Goede voorbeelden, waar
aspecten als de arbeidsrelatie, de werkomstandigheden en de (tijdelijke) huisvesting goed zijn geregeld.

Aan die goede voorbeelden willen wij niet tornen.
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Het aantrekken van tijdelijke werknemers uit het buitenland is een veelzijdig complex vraagstuk, waar
balans gezocht moet worden tussen economisch beleid, arbeidsmarkt en huisvesting.

We willen oog houden voor de discussie in de samenleving en de zorgvuldige afweging van belangen die
daarbij hoort. Voor een goed draaiende economie (ook ten behoeve van ondersteunende en
aanleverende MKB-bedrijven) zijn mensen van buiten Limburg nodig, maar er zijn ook nog veel mensen
in Limburg die nu nog buiten het arbeidsproces staan en afhankelijk zijn van een uitkering. Uit de cijfers

over 2017 blijkt dat het aantal mensen in de bijstand in sommige gemeenten toeneemt, wat indruist tegen
de economische trend.

Het Limburgs coalitieakkoord 2015-2019 stelt dat maatwerk nodig is om leegstand van o.a.
bedrijvencomplexen op te lossen dat de provincie herbestemming hiervan bevordert in samenhang met
de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten.

Samen met gemeenten, willen wij met werkgevers de behoefte duidelijk in beeld krijgen.
Mobiliteit tussen sectoren, de inzet van onbenut arbeidspotentieel, maar ook technologische
ontwikkelingen dragen bij aan een oplossing voor het tekort aan arbeidspotentieel in de toekomst. De
Provincie wil ondersteunen bij (de bewustwording van) de arbeidsmarktopgave, onder andere door het
opzetten van een 'Expertisecentrum Zo WERKT Limburg', een platform waar alle betrokkenen inzicht
krijgen in actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en initiatieven vanuit het aanvalsplan Zo WERKT
Limburg.

Met deze urgente behoefte, zullen we de mensen die hier tijdelijk komen om te werken ook op een
fatsoenlijke manier willen huisvesten. Belangrijk is dat het 'waarom' van structurele (grootschalige)

huisvesting voor short-stay arbeidsmigranten duidelijk is, waarna de vraag 'hoe' dit op een goede manier

te organiseren volgt. Daarbij wil de Provincie vooral ondersteunen.

Veel gemeenten zijn al aan de slag. Veel keuzes zijn mogelijk binnen het bestaand beleid, maar soms is

er ruimte nodig buiten het huidige ruimtelijk beleid. In dat laatste geval gaat het om tijdelijke
voorzieningen voor huisvesting. De gemeente is bevoegd gezag voor het planologisch mogelijk maken

van huisvestingslocaties. In regionaal verband wil de Provincie het zoeken van geschikte locaties en
initiatieven ondersteunen.

Uitgangspunt is dat wat we doen op een kwalitatief goede manier gebeurt. Samen met gemeente willen

we bekijken aan welke kwaliteitseisen huisvesting voor short-stay arbeidsmigranten moet voldoen.
Kwalitatief goede huisvestingvoorzieningen en afspraken hierover dragen bij aan een ordentelijk verblijf
van arbeidsmigranten en zodoende aan het tegengaan van overlast, illegale huisvesting en uitbuiting
door huisjesmelkers. Wij willen daarom met u in gesprek gaan tijdens een binnenkort te organiseren
themabijeenkomst over short-stayarbeidsmigranten. U kunt uw belangstelling nu al kenbaar maken via
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De urgentie is echter zo groot dat wachten geen optie is. Samenwerken aan snelle én goede
oplossingen, lopende initiatieven en nieuwe kansen moet vandaag al. Wij willen die handschoen
oppakken. Waaronze inbreng kan bijdragen, horen wij dat graag snel.

Gedeputeerde Staten van Limburg
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