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Titelmotie
: Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
Datum PS
: 14 oktober 2020
Voordrachtnr. : XXXX
Onderuverp
: Motie vreemd aan de orde

M 951

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 14 oktober 2020;

Constaterende dat:

-

Er een grote woningnood is in Zuid-Holland die ook impact heeft op het vinden van goede
woonruimte voor arbeidsmigranten;
Er vele arbeidsmigranten op vezoek van Zuid-Hollandse bedrijven voor de instandhouding van
hun bedrijfsvoering in Zuid-Holland werken en verblijven;
Dat afgelopen week breed uitgemeten werd in het nieuws zichtbaar gemaakt werden dat
arbeidsmigranten zelfs in hutjes en tentjes wonen in Zuid-Holland;
Een deelvan de arbeidsmigranten via te dure, brandonveilige en te kleine'woonruimtes' kennelijk
uitgebuit worden in onze provincie;

Overwegende dat:

-

ledereen in onze provincie fatsoenlijk moet kunnen wonen,
Uitwassen van woonomstandigheden zoals hierboven omschreven onacceptabel zijn;
Niet alle bedrijven en verhuurders over een kam geschoren kunnen worden, maar de Staten van
Zuid-Holland wel onmenselijke uitwassen ziet;

Spreken als mening uit dat:

-

De uitwassen van slechte woonomstandigheden van arbeidsmigranten in Zuid-Holland omdat er
onvoldoende goede huisvesting is, onacceptabel zijn;
De uitbuiting via te dure en te kleine huisvesting van arbeidsmigranten in Zuid-Holland
onacceptabel en verwerpelijk is.
De oplossing voor het hierboven omschreven probleem gevonden moet worden samen met alle
betrokken actoren;

Ve¡zoeken het college:

-

Met spoed met de betrokken actoren om tafel te gaan om een structurele menswaardige
woonoplossing voor arbeidsmigranten in de provincie te vinden.

en gaan over tot de orde van de dag!
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