
     

 

Intentieverklaring: Ontwikkelen van een visie op en aanpak en 
realisatie van huisvesting voor  arbeidsmigranten

- De publiekrechtelijke rechtspersoon, gemeente Peel en Maas, gevestigd aan het 
Wilhelminaplein 1, 5981 CC (postbus 7088, 5980 AB) te Panningen, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door P.J.H. Sanders, en handelend namens de Noord-Limburgse 
gemeenten ter uitvoering van het besluit van het Portefeuillehouders Overleg Ruimte d.d. 7 
februari 2019, hierna (gezamenlijk met in de toekomst toetredende gemeenten) te noemen: 
“de Noord-Limburgse gemeenten”.

- De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Limburg, gevestigd aan de Limburglaan 10, 
6229 GA (postbus 5700, 6202 MA) te Maastricht, krachtens volmacht van de commissaris van 
de Koning, de heer T.h.J.F.M. Bovens, rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.M.T. Teunissen, 
en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van 
Limburg d.d. 18 december 2018, hierna te noemen: “de Provincie”;

- Stichting Ondernemend Limburg 
hierna te noemen: Ondernemend Limburg; 

- De publiekrechtelijke rechtspersoon, gemeente Weert, gevestigd aan de Wilhelminasingel 
101, 6001 GS (Postbus 950, 6000 AZ) te Weert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder W. van Eijk, en handelend namens de Samenwerking Midden-Limburg (SML) ter 
uitvoering van het besluit van het Bestuurlijk Overleg Wonen d.d. 20 maart 2019 en het 
Bestuurlijk Overleg Arbeidsmigranten d.d. 22 maart 2019, hierna te noemen: “de Midden-
Limburgse gemeenten”.

Alle partijen samen hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegingen: 

De economie is sterk aangetrokken en ook in Limburg plukken we daar de vruchten van. Maar naast 
de vele positieve aspecten die dit met zich mee brengt, ervaren we ook een aantal uitdagingen, die we 
in gezamenlijkheid tot een oplossing willen brengen. We kampen met een grote krapte op de 
arbeidsmarkt. De behoefte aan arbeidskrachten is enorm. We hebben daarbij ook arbeidskrachten uit 
het buitenland nodig. Deze vraag zal de komende tijd alleen maar groter worden. Ook vergrijzing en 
ontgroening spelen hierbij mee. 



We willen derhalve een klimaat scheppen waarbij arbeidsmigranten zich welkom voelen en waarbij 
voldoende aanbod van huisvestingsmogelijkheden gerealiseerd wordt die zowel kwalitatief als 
kwantitatief toereikend zijn. Het gaat om visie, aanpak én realisatie. Er zal voldoende aandacht 
moeten zijn voor de verbetering van de relatie tussen arbeidsmigranten en hun omgeving. Er bestaat 
een grote urgentie om dit thema op de politieke agenda’s te krijgen, waar dit nog niet het geval is, en 
draagvlak te creëren bij burgers, waarbij een integrale aanpak essentieel is. In de brief van 
Ondernemend Limburg van 6 juni 2018 is de urgentie vanuit werkgeverszijde reeds gecommuniceerd. 
Partijen zijn van mening dat een gezamenlijke inspanning, alsmede een efficiënt gebruik van de 
binnen Partijen aanwezige kennis en betrokkenheid tot wederzijds voordeel strekt. Partijen willen 
binnen een op te richten Stuurgroep afspraken hieromtrent maken, met een duidelijk tijdpad.

Artikel 1: Doel intentieverklaring

1. Door het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren Partijen met elkaar samen te 
werken met als doelstelling om op korte termijn te komen tot een visie op en aanpak inzake 
arbeidsmigranten.

2. Partijen hebben een grote behoefte om gezamenlijk de schouders te zetten onder het thema 
arbeidsmigranten, kennis en ervaringen met elkaar te delen en te komen tot:

- agendering op de politieke agenda, waar dit nog niet het geval is;
- een brede onderbouwing van het belang van de arbeidsmigrant voor Limburg in 

relatie tot economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;
- een onderzoeksopdracht om meer inzicht te krijgen aangaande arbeidsmigranten en 

kenniswerkers, zowel kwantitatief als kwalitatief; 
- een gezamenlijke visie en aanpak inzake arbeidsmigranten. Het gaat dan om een 

gezamenlijke visie en aanpak, waarbij thema’s zoals economische ontwikkeling, 
arbeidsmarktbeleid, wonen, sociale veerkracht en draagvlak centraal staan. Aspecten 
moeten in samenhang worden bekeken: integratie, huisvesting, economische baten 
en sociaal-maatschappelijke gevolgen.  

Artikel 2: Werkwijze, organisatie en inzet Partijen

1. Partijen richten een Stuurgroep Arbeidsmigranten (hierna: de Stuurgroep) op, waarin alle 
Partijen vertegenwoordigd zijn. 

2. Nu de opgave (en de aanpak) in Zuid-Limburg verschilt met de opgave met die in Noord- en 
Midden-Limburg zullen diverse regionale werkgroepen worden ingericht die dit onderwerp 
structureel aan de orde laten komen, zoals de regionale werkgroep arbeidsmigranten die nu al 
actief is in Noord-Limburg. De Limburgse gemeenten worden door een afvaardiging van de 
gemeentelijke regionale werkgroepen/overlegtafels in de Stuurgroep vertegenwoordigd. 

3. Ondernemend Limburg zal op een proactieve wijze input leveren en als een belangrijk 
klankbord functioneren, waarbij ook de uitzendsector wordt meegenomen. 

4. De Provincie heeft een coördinerende rol, met name de coördinatie tussen de regio’s, en stelt 
een Kwartiermaker Arbeidsmigranten aan. Deze Kwartiermaker wordt aangestuurd door en 
legt verantwoording af aan de Stuurgroep. De Kwartiermaker wordt om niet beschikbaar 
gesteld.

5. Om te komen tot het doel zoals omschreven in artikel 1, zal de Stuurgroep in overleg treden 
met een vertegenwoordiging van de arbeidsmigranten. Ook andere partijen kunnen als 
agendalid op verzoek van de Stuurgroep deelnemen aan de Stuurgroep.



Artikel 3: Uitbreiding van Partijen aan overeenkomst

De mogelijkheid om ook andere Limburgse gemeenten te betrekken bij deze intentieverklaring wordt 
uitdrukkelijk open gehouden. Met instemming van de Stuurgroep kunnen nieuwe partners toetreden 
tot deze overeenkomst. Partijen kunnen aan de toetreding nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 4: Wijziging

Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering van deze 
intentieverklaring treden partijen met elkaar in overleg om te bezien in hoeverre de inhoud van deze 
intentieverklaring aanpassing behoeft.

Roermond, (datum)  2019

………………………

Namens de Provincie Limburg, Hans Teunissen,

……………………… ……………………… ……………………….

Namens Ondernemend Limburg, Monique Princen (voorzitter MKB-Limburg) , Giel Braun 
(voorzitter LWV) en Thijs Rompelberg (hoofd bestuurslid LLTB),

………………………..

Namens de Noord-Limburgse gemeenten, Paul Sanders   

………………………..

Namens de Midden-Limburgse gemeenten, Wendy van Eijk   


