
 

 
 
 
 
 
 

 

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement 
van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de 
Gemeenteraad van Westland gesteld op 22 november 2022 
 
betreft: grote integrale controle huisvesting arbeidsmigranten 
 
Vrijdag 18 november 2022 ontvingen we een persbericht over een grote integrale 
controle huisvesting arbeidsmigranten die donderdagavond 17 november heeft 
plaatsgevonden naar de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten in het 
glastuinbouwgebied van Westland. Tijdens de controle zijn meerdere overtredingen 
aan het licht gekomen. In een aantal gevallen was er sprake van erbarmelijke 
verblijfsomstandigheden. In drie gevallen bleek de situatie dermate ernstig dat 
spoedeisende bestuursdwang is toegepast. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid tot 
overnachting direct is beëindigd door de ruimtes te sluiten en te verzegelen. 
 
Westland heeft momenteel nog een grote opgave voor het huisvesten van 
arbeidsmigranten. In de afgelopen jaren is het ontwikkelkader verschillende malen 
aangepast om tot goede huisvesting te komen. Verschillende initiatieven voor 
huisvesting zijn spaak gelopen en het is momenteel onduidelijk hoe het staat met 
andere initiatieven. D66 Westland is van mening dat de gemeente zich moet 
inspannen om meer arbeidsmigranten te huisvesten en dat de woon- en 
leefomstandigheden hierbij absoluut niet in het geding mogen komen. 
 
Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen: 
 
1. Wat was de aanleiding voor de grote integrale controle? Waren er signalen over 

misstanden? 
 
2. In hoeveel gevallen was er sprake van overtredingen? En waar hadden die 

overtredingen betrekking op? 
 
3. In hoeveel gevallen was er sprake van erbarmelijke omstandigheden? 
 
4. Wat waren de omstandigheden die dermate ernstige waren dat de situatie 

noopte tot spoedeisende bestuursdwang? 
 
5. In hoeveel gevallen betrof het huisvesting bij de ondernemer en in hoeveel 

gevallen betrof dit huisvesting op een centrale locatie?  
 
6. Hoe kon het gebeuren dat deze situaties zich voordeden? 
 
7. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat zich in de toekomst opnieuw 

dergelijke situaties kunnen voordoen? 
 



8. Wat voor gevolgen hebben de geconstateerde overtredingen op het huidige 
huisvestingsbeleid en de momenteel lopende initiatieven? 

 
9. Gaat het college – gelet op de ‘hoge’ score aan geconstateerde overtredingen - 

dit soort controles vaker verrichten? 
 
 

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor 
gestelde termijn.  
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fractievoorzitter D66 Westland steunraadslid D66 Westland 


