
 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 29 november 2022 
 
betreft: Opvang arbeidsmigranten 
 
De winter zal over enkele weken beginnen, een periode die in de glastuinbouw met 
angst en beven wordt afgewacht. Door de hoge gasprijzen is het de vraag hoeveel 
bedrijven deze winter zullen overleven. Een zorg die hiermee samenvalt is de situatie 
van arbeidsmigranten hierbij. 
 
Zoals bekend werken binnen Westland vele duizenden arbeidsmigranten. Zij komen 
vaak uit Midden- of Oost-Europa en werken veelal in de glastuinbouw in Westland. 
Door de hoge gasprijzen is er een risico dat ondernemers hun kassen leeg laten 
staan, of dat de bedrijven om zullen vallen. In beide gevallen zullen de 
arbeidsmigranten zonder werk en mogelijk ook zonder huisvesting komen te zitten. 
 
D66 Westland vindt het belangrijk dat Westland een gemeente is waar we voor 
iedereen zorgen, ook voor de arbeidsmigranten die mogelijk dakloos dreigen te 
raken. D66 is daarom van mening dat de gemeente afspraken moet maken met 
uitzenders en partners die betrokken zijn bij de opvang van dak- en thuislozen om 
ervoor te zorgen dat er geen arbeidsmigrant deze winter buiten hoeft te slapen. 
 
 
Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen: 
 
1. Is het college bekend met de hierboven beschreven problematiek? 
 
2. Wat is de procedure op dit moment, wanneer een arbeidsmigrant zonder werk 

komt te zitten en mogelijk dakloos wordt? 
 
3. Is bekend in hoeverre opvangorganisaties, zoals Perspektief in Delft, nog 

capaciteit hebben om bijvoorbeeld dakloze arbeidsmigranten op te vangen? 
 
4. Is het college bereid om samen te werken met uitzenders en partners die 

betrokken zijn bij de opvang van dak- en thuislozen om ervoor te zorgen dat er 
geen arbeidsmigrant deze winter buiten hoeft te slapen?  

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


