
Schriftelijke vragen over huisvesting tijdelijke arbeiders 

 

1. Wat is de huidige stand van zaken van de regionale werkgroep (werkgroep 

 Mans)? 

 

a. Zijn hier op korte termijn concrete voorstellen uit te verwachten? 

De werkgroep Mans komt één keer per 6 weken bijeen. Aan deze werkgroep nemen 

verschillende instanties deel: de gemeente Hillegom, de politie, waaronder de 

districtschef, de Poolse doelgroepenagent, de gemeente Katwijk, een wethouder uit een 

van de Bollenstreekgemeenten,  de coördinator van het Regionaal Platform  

Fraude-bestrijding Haaglanden Hollands-Midden en de medewerkster van het 

Informatiepunt Polen (IPP). De werkgroep houdt zich bezig met vraagstukken rondom 

buitenlandse werknemers (met name Polen) in de Duin- en Bollenstreek. 

a. Vanuit de werkgroep die zich bezighield met huisvesting (werkgroep De Lange) is 

destijds een convenant (bijlage 1) opgesteld met de uitzendbureaus waarin 

afspraken zijn opgenomen over huisvesting van Oost-Europese werknemers. Een 

van deze afspraken is dat gemeenten bereid zijn om, met inachtneming van 

landelijke, provinciale en lokale wettelijke voorschriften, medewerking te 

verlenen aan initiatieven voor het realiseren van huisvesting van 

uitzendmigranten. Echter de ontwikkeling van huisvestingslocaties blijft een 

verantwoordelijkheid van de uitzendbranche. De gemeente heeft hierbij slechts 

een faciliterende rol. 

 

Werkgroep de Lange is zich gaandeweg meer in gaan zetten op de structurele 

c.q. permanente huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost 

Europa. De werkgroep heeft uiteindelijk een eindrapportage (bijlage 2) 

neergelegd. Deze eindrapportage is het uitgangspunt geweest om huisvesting 

van Oost-Europese werknemers in de Duin- en Bollenstreek te onderzoeken. In dit 

kader is ook de gemeente Hillegom op zoek gegaan naar mogelijke permanente 

huisvestingslocaties. Dit zolang aan de geldende wet- en regelgeving werd 

voldaan. Gelet op het ruimtegebrek in onze regio werd ook gekeken naar 

mogelijkheden buiten de rode contouren, de provincie werkte echter niet mee. 

Hillegom heeft de afgelopen jaren gewerkt aan structurele huisvesting. Ondanks 

veel inzet van tijd, geld en middelen heeft dit niet of nauwelijks resultaat 

opgeleverd.  

Op dit moment wordt de mogelijkheid bekeken of de bollenschuur aan de 

Noorderlaan 28 herbestemd kan worden als logiesgebouw.. 

 

2. Klopt het dat de gemeente afspraken heeft gemaakt met de uitzendbureaus op 

 het thema wonen? 

 

a. Zo ja, kunt u toelichten wat deze afspraken inhouden? 

Er zijn inderdaad afspraken gemaakt met uitzendbureaus. Deze afspraken zijn in een 

convenant vastgelegd. 



a. Deze afspraken houden onder andere in dat uitzendbureaus zelf verantwoordelijk 

zijn voor een deugdelijke huisvesting van de buitenlandse werknemers die zij 

hier te werk stellen. 

 

 

3. Bent u bekend met de constructie zoals voorgesteld door de heer Hulsebosch 

 waarin tijdelijke arbeiders op het bedrijf worden gehuisvest waar zij werkzaam 

 zijn? Zo ja, 

a Wat is de mening van de werkgroep Mans over deze constructie? 

b.  Wat is de mening van het college van Hillegom over deze constructie? 

Het is bekend hoe de heer Hulsebosch zijn werknemers huisvest op eigen terrein. 

a. De werkgroep Mans heeft geen mening over deze constructie, daar dit een lokaal 

probleem betreft en de werkgroep zich bezig houdt met problematiek die zich 

Bollenstreek breed afspeelt. 

b. Het college heeft aan de heer Hulsebosch aangegeven geen medewerking te 

willen verlenen aan de huisvesting van werknemers op het eigen terrein.  

Argumenten hiervoor zijn: 

- Indien medewerking wordt verleend aan de heer Hulsebosch creëren we een 

precedentwerking die niet wenselijk is; 

- Met de Greenportgemeenten is afgesproken om het agrarisch gebied in de 

Duin- en Bollenstreek zoveel mogelijk open te houden; 

- Wanneer werknemers gehuisvest worden op het eigen terrein van de 

werkgever ontstaat een te nauwe relatie tussen werkgever en werknemer 

waardoor de afhankelijkheid groter wordt; 

- Ook de sociale factor en de integratie zijn een belangrijk argument waarom 

het college geen medewerking wil verlenen aan huisvesting op eigen terrein 

van de werkgever.  

 

4. Het college heeft een handhavingtraject ingezet op het bedrijf van de heer 

 Hulsebosch. Deze heeft aangegeven dat al jarenlang werknemers op zijn bedrijf 

 worden gehuisvest. Kunt u aangeven waarom het college op dit moment tot een 

 handhavingtraject heeft besloten? 

 

Het klopt dat de heer Hulsebosch al langere tijd buitenlandse werknemers op zijn 

terrein huisvest. Dit was eerst in caravans en nu in portocabins. Dit was altijd al 

zonder vergunning en onder omstandigheden die niet voldeden aan de 

regelgeving. In het verleden lag de prioriteit van handhaving minder hoog binnen 

de gemeente en is er niet effectief opgetreden. De heer Hulsebosch is echter al 

langere tijd op de hoogte dat er sprake is van overtreding, ook al ten tijde van de 

caravans. De gemeente heeft de heer Hulsebosch ertoe bewogen de caravans te 

verplaatsen om de, toen aanwezige acuut gevaarlijke situatie, op te heffen. Er is 

destijds ook aangegeven dat de gemeente een handhavingstraject zou opstarten 

ten aanzien van het illegaal plaatsen van de caravans. De heer Hulsebosch heeft 

toen zelf besloten om portocabins (zonder de benodigde vergunningen) te 

plaatsen. Hiervan is direct (februari 2010) aangegeven dat dit niet was 

toegestaan en sindsdien loopt de zaak bij handhaving. Er is dus sprake van een 



nieuwe, illegale situatie, waartegen opgetreden wordt. Dat er al langer 

werknemers op het terrein wonen doet niets af aan die situatie. 

 

 

5. Heeft het college inzicht in het aantal bedrijven binnen de gemeente waarop 

 tijdelijke arbeiders worden gehuisvest? 

 Een vergelijkbare situatie als bij de heer Hulsebosch is niet bij de gemeente 

 bekend. Wij hebben dan ook geen inzicht in aantallen van bedrijven die tijdelijke 

 arbeiders op eigen terrein huisvesten.  

6. Is het college van mening dat de gemeente een taak heeft in de huisvesting van 

tijdelijke arbeiders? Graag met toelichting. 

 

- De gemeente heeft alleen een faciliterende rol. De primaire 

verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij de werkgever en de werknemers zelf. 

- Uitgangspunt van het beleid is dat er niet “bij de boer” wordt gewoond. 

- Er zijn op diverse plekken in de gemeente woningen die gebruikt worden voor 

de opvang/huisvesting van arbeidsmigranten. 

 

 

 

 

 

 


