Beste gemeenteraadsleden en -besturen,
In dit schrijven bieden we u een aantal handreikingen aan die behulpzaam zijn bij het maken van
uitnodigend beleid voor de huisvesting van internationale medewerkers in uw gemeente. Als nieuw
raadslid en/of college staat u immers voor een belangrijke huisvestingsopgave voor deze en andere
doelgroepen: er bestaan grote zorgen over het huidige tekort aan reguliere woningen en aan goede
huisvestingslocaties voor internationale medewerkers. De aanhoudende berichtgeving in de media
onderstreept de problematiek en de urgentie hiervan. Door ruimte te geven aan de realisatie van
short- en midstay huisvestigingslocaties binnen uw gemeente, kan het huisvesten van internationale
medewerkers in reguliere woningen aan banden gelegd worden. U krijgt een extra instrument in
handen om de druk op de reguliere woningmarkt te verlichten.
Hoe groot de noodzaak is om extra huisvesting te realiseren voor deze specifieke doelgroep, wordt
cijfermatig onderbouwd door een recent onderzoek dat onderzoeksbureau Decisio in opdracht van
Greenports Nederland uitvoerde. Uit dat onderzoek blijkt onder andere dat het aantal internationale
medewerkers jaarlijks blijft groeien met 4,5%, terwijl het aanbod aan woonruimte daarbij achterblijft.
Het tekort aan kwalitatief goede huisvestingslocaties speelt in alle sectoren en in iedere gemeente,
dus ook in de uwe. De land- en tuinbouwsector neemt de eigen verantwoordelijkheid voor het goed
huisvesten van de internationale medewerkers serieus. Er zijn legio ondernemers die – al dan niet in
samenwerking met een uitzendbureau of huisvester – willen investeren in de realisatie van nieuwe
huisvesting. Dat lukt alleen in samenwerking met een gemeente die hierbij faciliteert. Denk daarbij aan
passend beleid, samenwerking en afstemming met buurgemeenten, locatie-onderzoeken, goede
registratie en politiek en bestuurlijk draagvlak voor en steun aan de goede initiatieven.
Als u aan de slag gaat met dit onderwerp, dan kan dat bijvoorbeeld door specifieke aandacht voor deze
doelgroep te besteden in de woonvisie en door het opstellen van een apart beleidskader. Dat het nodig
is blijkt, zoals eerder vermeld, uit de onderzoekresultaten van Decisio, die we derhalve als bijlage
bijvoegen. Dat het mogelijk is, laat het digitale inspiratieboek met vijftien inspirerende voorbeelden
zien. Ook dit boek bieden wij u in de bijlage graag aan. Daarnaast wijzen wij u graag op het
ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten van de VNG, te bereiken via arbeidsmigranten@vng.nl.
In onze optiek is dit onderwerp te belangrijk om er geen werk van te maken en de praktijk laat zien dat
er oplossingen voorhanden zijn. We hopen dan ook dat u hier proactief mee aan de slag gaat. Heeft u
vragen over deze brief of kunnen we u op welke manier dan ook helpen, aarzel dan niet om met ons
contact op te nemen via huisvesting@greenports-nederland.nl.
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