
                                                             
 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders Hardinxveld-Giessendam. 
Van:   Fractie PvdA 
Datum:   7 december 2021 
Betreft:   Artikel 12 RVO schriftelijk vragen betreffende de raadsvoorstellen  
                Beleidsnota ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ en ‘Wonen en Huishouden’  
 
Geacht College, 
 
Vraag 1 
Wat is de reden dat bestaande situaties van kamergewijze verhuur of woningsplitsing bij 
eengezinswoningen wel worden getolereerd en nieuwe situaties niet? 
 
Toelichting vraag 2 en 3 
Bij de inleiding van de vast te stellen “Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten” stelt u dat er veel 
vraag is naar arbeidsmigranten en deze hardnodig zijn voor de lokale economie en beschrijft daar ook 
het belang van het huisvestingsvraagstuk voor arbeidsmigranten. 
 
Ondergetekende heeft zelf 41 jaar gewerkt bij een niet nader te noemen schildersbedrijf waarvan het 
hoofdkantoor is gevestigd te Sliedrecht. De drie eigenaren die zelf langs het riviertje de Giessen in de 
gemeente Molenlanden wonen bezitten meerdere werkmaatschappijen zoals meerdere 
schildersbedrijven, schoonmaakbedrijf, uitzendbureau etc. veel werk hebben ze van een groot 
scheepsbouwer te Gorcum die scheepswerven In buitenland en Nederland heeft. Op al deze werven 
heeft bovengenoemd schildersbedrijf en uitzendbureau werk en haalt daarvoor arbeidsmigranten uit 
Roemenië waar bovengenoemd schildersbedrijf ook een vestiging heeft. Veel arbeidsmigranten van 
bovengenoemd bedrijf zijn momenteel gehuisvest in Hardinxveld-Giessendam. Vaak zijn een groot 
deel van deze arbeidsmigranten niet eens werkzaam in onze gemeente maar bijvoorbeeld op werven 
in Millingen, Schiedam, Pernis, Rotterdam, Amsterdam, Grave etc. aan het eind van de dag komen ze 
naar Hardinxveld omdat de eigenaren van bovengenoemd schildersbedrijf hier voor huisvesting heeft 
gezorgd door panden op te kopen of te huren voor arbeidsmigranten die voor het grootste deel 
elders in Nederland werken, maar omdat het hoofdkantoor is gevestigd te Sliedrecht is het blijkbaar 
makkelijker om in de buurt van hun hoofdkantoor opgekochte huizen in de gemeente Hardinxveld-
Giessendam te gebruiken als uitvalsbasis voor hun werkzaamheden elders in het land. 
 
Vraag 2 
Heeft het college wel in beeld wat de werkelijke behoefte is aan arbeidsmigranten voor het lokale 
bedrijfsleven in Hardinxveld-Giessendam? 
 
Vraag 3 
Heeft het college zich gerealiseerd dat er in onze gemeente eengezinswoningen worden gebruikt  
voor huisvesting arbeidsmigranten die voor het grootste deel van het jaar elders in Nederland 
werken voor een bedrijf waarvan het hoofdkantoor te Sliedrecht is gevestigd? 
 



Vraag 4 
Is het college nog van plan om iets te doen aan de ongewenste situatie waarbij al enige tijd 
arbeidsmigranten uit Roemenië o.a. zijn gehuisvest in de Geemansweer te Hardinxveld-Giessendam 
en werkend voor bovengenoemd bedrijf uit Sliedrecht? 
 
Toelichting vraag 5 en 6 
In de “Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten”  wordt het belang van het huisvestingvraagstuk 
arbeidsmigranten beschreven. 
 
Vraag 5 
Bent u het met ons eens dat huisvesting arbeidsmigranten expliciet de verantwoordelijkheid is 
van de werkgever of uitzendbureaus en niet van de gemeente? 
 
Vraag 6 
Bent u het met ons eens om arbeidsmigranten deel uit te kunnen laten maken van onze samenleving 
er duidelijk een uitvoerende taak voor de gemeente ligt betreffende registratie in de BRP en RNI, en 
toezicht en handhaving? 
 
Namens de PvdA-fractie, Gert Maas 
 
 
 
 

 

 


