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Geachte heer Arends,
U ontvangt deze brandbrief omdat wij ons voor de korte termijn zorgen maken over de huisvesting
van onze arbeidsmigranten in Westland. De noodzaak om te komen tot voldoende en goede
huisvesting voor deze essentiële groep medewerkers is de afgelopen jaren sterk toe genomen. Door
een sterke economische groei bestaat er veel spanning op de huizenmarkt en hebben onze
ondernemers meer mensen in dienst genomen. De ondernemers komen huisvestingsmogelijkheden
tekort. Zo veel te kort dat er bedrijven zijn die economische schade lijden omdat er wel medewerkers
beschikbaar zijn, maar geen huisvesting voorhanden is. Dit heeft tot gevolg dat de groei van
bedrijven wordt belemmerd en niet alle producten kunnen worden geoogst of vervaardigd en dus
ook niet worden verkocht.
Wij zijn al ruim 1,5 jaar bezig met de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten om te komen tot goede
huisvesting van arbeidsmigranten in Westland. Wij zijn tevreden over de aanpak en ontwikkeling van
locaties om te komen tot goede huisvesting van onze arbeidsmigranten. Wij begrijpen dat om tot
goede locaties te komen een zorgvuldig traject moet worden bewandeld. Dit gaat ons acute
probleem echter pas over enkele jaren oplossen. Dat kan niet zo zijn.
Een oplossing voor de korte termijn is dringend nodig. Het water staat een aantal van onze
ondernemers aan de lippen. De enige oplossing die wij zien is dat het College van Burgemeester en
Wethouders locaties (gebieden) aanwijst waar per direct huisvesting voor een korte periode mag
plaatsvinden. Het is vervolgens mogelijk om binnen enkele maanden voorlopige huisvesting op die
locaties te realiseren.
Wij willen graag op korte termijn met u en uw college in gesprek over dit acute en ernstige probleem.
Daarbij willen wij enerzijds de noodzaak van de huisvesting van arbeidsmigranten met u bespreken
en anderzijds stil staan bij de door ons voorgestelde noodoplossing voor de korte termijn.
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