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Onderwerp

Provinciale taskforce arbeidsmig ranten.

Voorstel

1. Met de intentieverklaring'Ontwikkelen van een visie op en aanpak en realisatie van
huisvesting voor arbeidsmigranten' in te stemmen.
2. Met de afvaardiging van wethouder Van Eijk namens de Samenwerking Midden-Limburg
in de stuurgroep van de taskforce in te stemmen.

Inleiding

De economie is sterk aangetrokken. Naast de positieve effecten hiervan staan we ook voor
uitdagingen. De Taskforce wil deze uitdagingen gezamenlijk aanpakken. Er is sprake van
een krapte op de arbeidsmarkt, mede als gevolg van vergrijzing en ontgroening. De
behoefte aan arbeidskrachten neemt de komende jaren verder toe, nu de baby-boom
generatie met pensioen gaat. Het personeelstekort loopt verder op. Het is nu in een aantal
sectoren al moeilijk om vacatures in te vullen.

Beoogd effect/doel

De taskforce stelt zich ten doel om een klimaat te scheppen waarin arbeidsmigranten zich
welkom voelen en met voldoende aanbod van huisvestingsmogelijkheden, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Het gaat om visie, aanpak en realisatie en met aandacht voor
de relatie tussen de arbeidsmigrant en de omgeving.

In de integrale aanpak staan onderwerpen als voldoende en goede huisvesting, goede
arbeidsomstandigheden, goede sociale integratie én bewustwording dat we
arbeidsmigranten nodig hebben, centraal. Door dit gezamenlijk op te pakken, worden
krachten gebundeld en kennis en ervaring uitgewisseld.
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7.7 In de intentieverklaring worden afspraken gemaakt.
In de intentieovereenkomst staat het doel omschreven en wordt ingegaan op de
werkwijze, organisatie en inzet van partijen.

2.i Wetltuuúe¡ Van Eijk wordt nðlnens de Midde¡¡-Liutbutgse genteenfen afgevaadigd in
de stuutgroep.
Zowel het Bestuurlijk overleg Wonen Midden-Limburg (vergadering van 20 maart 2019)
als het Bestuur"lijk overleg arbeidsmigranten Midden-Limburg (vergadering van 22 maart
2019) heeft dit onderwerp besproken en heeft ingestemd met de afuaardiging van
wethouder Van Eijk in de stuurgroep. Wethouder Van Eijk tekent de intentieverklaring
namens de Midden-Limburgse gemeenten. Dit is in lijn met de afvaardiging van wethouder
Van Eijk in de stuurgroep.

Kanttekeningen en risico's

Bij de aanpak is er aandacht voor bewustwording, zowel politiek als bij de inwoners.
Draagvlak is er nog niet als vanzelfsprekend.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing. Ambtelijke inzet vindt plaats vanuit de reguliere werkzaamheden

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

In de ambtelijke werkgroep van de taskforce zijn Weert en Leudal vertegenwoordigd.
Terugkoppeling op ambtelijk niveau vindt plaats binnen het werkveld Wonen en met de
trekkers van de werkvelden Wonen, Recreatie & Toerisme, Economie en Landbouw &
Natuur. Terugkoppeling op bestuurlijk niveau vindt plaats via het bestuurlijk overleg
arbeidsmigranten en het bestuurlijk overleg Wonen van SML.

Communicatie/ partici patie

De intentieovereenkomst wordt tijdens de eerste, nog in te plannen stuurgroep in de
nieuwe samenstelling ondertekend.

Overleg gevoerd met

Intern

Kernteam Arbeidsmigranten :

Leon Heesen (R&E), Dirk Küsters (Communicatie), Ingeborg Verschuuren (VTH) en Gerard
Lenders (OCSW)

Extern

Ambtelijk overleg Wonen Midden-Limburg
Trekkers van de werkvelden Economie, Landbouw & Natuur en Recreatie & Toerisme van
de Samenwerking Midden-Limburg
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