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Onderwerp  

Regionale beheerstichting huisvesting arbeidsmigranten 

 

Inleiding 

Op 8 september is in een beeldvormende bijeenkomst het plan van aanpak om te komen tot beleid ten 

aanzien van huisvesting arbeidsmigranten toegelicht. De verwachting is dat het raadsvoorstel met de 

beleidsvisie huisvesting arbeidsmigranten West Betuwe in het eerste kwartaal van 2021 naar de raad 

komt. Deze informatienota gaat in op een initiatief van de gemeente Neder-Betuwe, Tiel en 

Zaltbommel in samenwerking met de regio Rivierenland met betrekking tot huisvesting van 

arbeidsmigranten. 

 

Regionale beheerstichting 

Goede en veilige huisvesting voor een eerlijke prijs; dat is wat we voor arbeidsmigranten willen borgen. 

Dit blijkt in de dagelijkse praktijk soms lastig te borgen omdat de huisvesting geregeld wordt door de 

werkgever of het uitzendbureau en hier meerdere belangen een rol spelen. Een onafhankelijke 

huisvestingsorganisatie zou hier de oplossing kunnen zijn: een regionale beheerstichting. Ook het 

regionaal samenwerken in de aanpak of het voorkomen van onrechtmatigheden lijkt effectief en 

kostenbesparend. 

 

Een ambtelijke werkgroep van de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel is samen met Regio 

Rivierenland sinds eind 2019 bezig met het voorbereiden van een regionale beheerstichting voor 

huisvesting arbeidsmigranten.  

 

De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, West Betuwe en West Maas en Waal volgen de 

ontwikkelingen en kunnen desgewenst in een later stadium aansluiten. Ook vanuit de aangrenzende 

regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Land van Cuijk is er belangstelling. Provincie Gelderland 

en het Rijk laten ons weten kansen te zien in het initiatief. Dat laatste is duidelijk geworden tijdens 

bezoek op 18 mei 2020 van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile 

Roemer. 

 

Wat doet een beheerstichting? 

Gemeenten, werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en arbeidsmigranten worden ondersteund door 

de werkzaamheden van de beheerstichting.  
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Dit zijn de pijlers van de regionale beheerstichting:  

1. Actief toezicht op de kwaliteit en betaalbaarheid van de huisvesting; 

2. Stimuleren en ondersteunen van de registratie en inschrijving van arbeidsmigranten in het BRP 

en nachtregister;  

3. Kenniscentrum en aanspreekpunt op het gebied van arbeidsmigranten;   

4. Mogelijk ook het toewijzen van huisvesting aan arbeidsmigranten. Dit wordt in een nadere 

verkenning onderzocht op haalbaarheid. De beheerstichting verwerft niet zelf huisvesting. 

Gemeenten blijven autonoom als het gaat om het huisvestingsbeleid. 

 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de beheerstichting zelf huisvesting realiseert of aankoopt en 

daarmee een soort woningcorporatie wordt. Nader onderzoek moet uitwijzen of het haalbaar is dat de 

beheerorganisatie huisvesting in het bezit van derden gaat toewijzen. Een dergelijke rol kan worden 

vergeleken met bijvoorbeeld Stichting Studentenhuisvesting die landelijk werkt of Woongaard die in 

opdracht van de woningcorporaties sociale huurwoningen toewijst in onze regio.  

 

Planning 

In drie fasen wordt gewerkt aan de verkenning en oprichting van een regionale beheerstichting voor 

huisvesting arbeidsmigranten.  

 

Fase 1 verkennen 

In deze fase bepalen we de doelstelling, taken en werkzaamheden van de regionale beheerstichting. 

Daarbij komt een voorstel voor de inrichting van de organisatie en een financieel 

haalbaarheidsonderzoek. Op basis hiervan beslist elk (van de drie) gemeenten afzonderlijk in het 

eerste kwartaal 2021 of zij deelnemen aan fase 2 voor de oprichting van de beheerstichting.  

 

Fase 2 inrichten en organiseren 

Bij een positief besluit starten we de oprichting van de regionale beheerstichting. Te denken valt aan 

de personele bezetting, de huisvesting, de benodigde ICT en de website. Ook is er veel aandacht voor 

de samenwerking en communicatie met alle betrokkenen: gemeenten, werkgevers, uitzendbureaus, 

huisvesters, maatschappelijke organisaties en niet in de laatste plaats de arbeidsmigranten zelf.  

 

Fase 3 start beheerstichting 

Het voorgaande leidt tot een operationele beheerstichting die vanaf begin 2022 haar werkzaamheden 

kan gaan uitvoeren. 

 

Financiering 

Op dit moment doet West Betuwe niet mee en zijn er dus ook geen financiële consequenties voor 

West Betuwe. Om een regionale beheerstichting op te richten is € 220.000 nodig, waarvan € 70.000 

voor fase 1 en € 150.000 voor fase 2. Vooralsnog rekenen we op drie deelnemende gemeenten. 

Hieronder het overzicht wie welke kosten dekt.  

 

 

 



  

30 september 2020  

Kenmerk   

Pagina 3 van 3  

 

 

Subsidie Regio Deal Fruitdelta Rivierenland €  110.000 

Provincie Gelderland €    55.000 

Regio Rivierenland €    13.750 

3 deelnemende gemeenten  €    41.250 (= € 13.750 per gemeente)  

 

Dit bedrag mag als uren vanuit de ambtelijke 

organisatie worden ingezet, bijvoorbeeld voor 

deelname aan de ambtelijke werkgroep. 

 

Vervolg 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de verkenning en oprichting van de regionale 

beheerstichting. Het regionale initiatief van de gemeentes Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel volgen 

we met belangstelling. West Betuwe kan desgewenst in een later stadium hierbij aansluiten.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


