
 
 
Technische vragen voor de oordeelvormende vergadering van 15 januari: 
 

1. “Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale economie”. Kunt u 
duidelijk maken in euro’s waar die bijdrage uit bestaat? Kunt u ook duidelijk maken in 
hoeverre de gewone burger profiteert van de “belangrijke bijdrage”? 

 
De lokale economie is onder andere arbeid die gedaan moet worden in de agrarische sector. 
Arbeidsmigranten maken het mogelijk dat onze lokale ondernemers kunnen voldoen aan 
vraag en aanbod. Daarom dragen arbeidsmigranten bij aan de lokale economie.  
Het is niet mogelijk om de bijdrage van arbeidsmigranten aan de lokale economie in euro’s 

exact uit te drukken. Daarvoor zijn er teveel variabelen van toepassing. De arbeidsbehoefte is 

ongeveer 2450 arbeidsmigranten groot. Plus nog eens 1000 arbeidsmigranten in het 

hoogseizoen. Dit betekent niet per definitie dat al deze personen daadwerkelijk binnen onze 

gemeente wonen en/of gebruik maken van de diensten/detailhandel e.d. in onze gemeente. 

Bronnen als het CBS en de RWB geven geen inzicht in het uitgavenpatroon van 

arbeidsmigranten. Verondersteld wordt dat het grote deel van de verdiensten van 

arbeidsmigranten wordt uitgegeven in het land van herkomst. Desalniettemin mag ook 

worden verondersteld dat arbeidsmigranten hun dagelijkse levensbehoeften afnemen in de 

regio waar men woont/werkt. Hier profiteren lokale ondernemers van. Deze bijdrage kan 

alleen niet in euro’s worden uitgedrukt. Ook zie je in Steenbergen dat sommige detailhandel 

zich richt op arbeidsmigranten, denk hierbij aan bijvoorbeeld de Poolse supermarkt. Dit is ook 

een bijdrage aan de lokale economie. 

 
2. Per 1 januari 2019 is de APV aangepast. Hiermee is de mogelijkheid om overlast door 

arbeidsmigranten aan te pakken verbeterd. Hoe vaak is hiervan gebruik gemaakt sinds 1-1-
2019?  
Artikel 2:79 aanpak woonoverlast kan hier relevant zijn.  

 
Van dit artikel is geen gebruik gemaakt. Gedurende 2019 zijn niet veel overlast meldingen 
ontvangen over arbeidsmigranten. De meeste meldingen betroffen meldingen over 
huishoudelijk afval in de tuin en de angst voor ongedierte. De meldingen zijn snel en serieus 
opgepakt door een toezichthouder of door de boa’s. Zij zijn ter plaatse gegaan en hebben 
door middel van het gesprek met de eigenaar van het pand en eventueel de arbeidsmigranten 
zelf gezorgd dat de overlast snel werd beperkt tot een minimum of dat er geen overlast meer 
was. Het is niet nodig geweest om over te gaan tot een daadwerkelijke aanschrijving.  
 



3. Is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Stella Maris en de gemeente en zo ja mogen 
wij daarover beschikken?  
Er is nog geen samenwerkingsovereenkomst tussen Stella Maris en de gemeenten. We zijn 
bezig met een conceptovereenkomst met GoodMoring. Op het moment dat deze gereed is, 
dan is de overeenkomst beschikbaar voor raadsleden. 
 

4. Wat zijn de argumenten om de Kop van Zuid (blz. 10 beleidsnota) uit te sluiten voor 
huisvesting van arbeidsmigranten? 
Tijdens het behandelen van de Nota van Uitgangspunten in de opiniërende raadsvergadering 
van september 2019 is gebleken dat er binnen de gemeenteraad geen draagvlak is voor de 
ontwikkeling van gebied Kop van Zuid naar een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. 

 
5. Er mogen maximaal 2 personen in een huisje op het Sunclasspark. Hoeveel mensen staan er 

nu per huisje geregistreerd?  
Op dit moment is er geen maximum verbonden aan het aantal personen in de huisjes op het 
Sunclasspark. Er mag niet meer dan één huishouden in de huisjes verblijven en in het geval 
dat het om de huisvesting van arbeidsmigranten gaat, betekent dit in de praktijk meestal dat 
er een stel of een echtpaar gehuisvest wordt. Er mag tevens niet permanent gewoond worden 
in de huisjes, waardoor de meeste arbeidsmigranten ook niet zijn ingeschreven in de 
gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). 
 
39 mensen staat ingeschreven op de huisjes op het Sunclasspark. Waarbij in 10 huisjes 1 
persoon is ingeschreven, in 13 huisjes 2 personen en in 1 huisje 3 personen. Waarbij 
laatstgenoemde niet alleenstaande/ individuele arbeidsmigranten betreft.  
 
Met de nodige toelichting dat de aantallen inschrijvingen in het BRP niet 1 op 1 iets zeggen 
over het aantal verblijvende arbeidsmigranten. Dit komt omdat niet iedereen zich inschrijft, al 
dat niet terecht. Mogelijk is een inschrijving in de  RNI van toepassing, heeft iemand zich niet 
ingeschreven terwijl hij/ zij dit wel zou moeten doen of heeft iemand zich niet uitgeschreven 
maar is daar niet meer woonachtig. 
 

6. Hoeveel toeristenbelasting gebaseerd op de RNI is er in 2019 ontvangen? 
In 2019 is de toeristenbelasting voor belastingjaar 2018 opgelegd. Tot op heden is voor  
€ 26.147,-- opgelegd. Voor belastingjaar 2019 worden de aangiftes nog verzonden. Hierbij 
wordt een fors hogere opbrengst verwacht aangezien er momenteel meer woningen bekend 
zijn waar arbeidsmigranten woonachtig zijn die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen. 
 
 De toeristenbelasting wordt niet geheven op basis van de RNI. De RNI is – in dit onderwerp  – 
bedoeld voor mensen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. De betreffende persoon 
ontvangt een BSN nummer. Het adres in het buitenland wordt geregistreerd, niet het adres in 
Nederland. Daarom kan de toeristenbelasting niet op de RNI worden gebaseerd.  

 
7. De toeristenbelasting wordt gebruikt om voorzieningen in de gemeente waar ook 

arbeidsmigranten gebruik van maken in stand te houden. Welke voorzieningen zijn dat? 
In de beleidsnota is te lezen ‘De inkomsten uit de toeristenbelasting die voortkomen uit de 
huisvesting van arbeidsmigranten, komen ten goede aan de algemene middelen en kunnen 
worden gebruikt om voorzieningen in de gemeente, waar ook arbeidsmigranten gebruik van 
maken, in stand te houden. Het gaat hierbij om algemene voorzineingen waar ook onze 
inwoners gebruik van kunnen maken zoals, welzijnswerk, taalhuis, gemeenschapshuizen en 
dergelijke.  

 



8. Werkgevers krijgen 6 maanden de tijd om een plan te bedenken als zij arbeidsmigranten 
hebben gehuisvest  in een woonhuis in een wijk. Als er na die 6 maanden geen plan is wordt 
er opgetreden. Wat houdt dat optreden in? 
Dat betekent dat waar gebruik wordt gemaakt van een woning in strijd met het 

bestemmingsplan een aanschrijving zal volgen. In eerste instantie betreft dat een 

waarschuwingsbrief, waar een korte begunstigingtermijn in wordt gegeven. Wordt hier geen 

gehoor aangegeven dan wordt er over gegaan tot een vooraankondiging last onder 

dwangsom met een nieuwe begunstigingstermijn. Is er na deze begunstigingstermijn nog 

steeds sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan dan wordt er een last onder 

dwangsom opgelegd. Wordt er dan nog gehandeld in strijd met het bestemmingsplan, dan 

wordt de dwangsom verbeurd en zal de eigenaar moeten betalen. Is er dan nog sprake van 

strijdigheid met het bestemmingsplan, dan wordt er een nieuwe last onder dwangsom 

opgelegd.  

9. Na hoeveel maanden volgt huisuitzetting als de werkgever geen alternatieve huisvesting 
heeft gevonden? 
Wij gaan niet over tot een huisuitzetting. Wij kunnen eigenaren enkel door bestuurlijke 

sanctiemiddelen bewegen om zich aan de regels te houden. 

10. Mogen wij het rapport ontvangen van de RWB: “internationale werknemers in de 
toekomstige arbeidsmarkt van Regio West-Brabant”?  
Hierbij de directe links naar het nieuwsartikel en het rapport 

 
11. Welke status heeft de Nota van uitgangspunten Arbeidsmigratie?  

De Nota van Uitgangspunten is besproken in de opiniërende raad van september 
2019 en vormt daarmee de basis voor de Beleidsnota Arbeidsmigratie. 

 
12. Het realiseren van huisvesting is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever. Als je als 

uitzendkracht tomaten plukt bij een bedrijf, wie is dan jouw werkgever? Bij wie ben je in 
dienst? 
Een uitzendkracht heeft een arbeidscontract met de uitzendorganisatie. Het bedrijf waar de 
uitzendkracht werkzaam is (in dit geval tomaten plukt) is de inlener c.q. opdrachtgever. De 
uitzendorganisatie is de werkgever. Een van de doelstellingen van de beleidsnota is een 
oplossing bieden in de huisvestingsopgave. Initiatief vanuit de opdrachtgever is niet 
uitgesloten. 
 

13. Uit de actuele actualisatie structuurvisie bleek dat er in de komende 10 jaar 200 bereikbare 
grondgebonden sociale huurwoningen vrijkomen. Kunnen deze woningen worden ingezet 
voor arbeidsmigranten? 
De groep arbeidsmigranten bestaat uit verschillende doelgroepen. Het beleid (en de 
onderliggende bestemmingsplannen) geven het kader mee dat woningen in de kern en in het 
buitengebied moeten worden bewoond door een huishouden. Dit kunnen arbeidsmigranten 
zijn. Arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of permanent in onze gemeente vestigen, 
wonen met hun gezin of huishouden in een woning in de kernen. Zij kunnen een beroep doen 
op de reguliere voorzieningen en zich inschrijven bij een woningcorporatie. 

 
 

https://www.west-brabant.eu/?magazine=internationale-werknemers-in-de-toekomstige-arbeidsmarkt-van-regio-west-brabant
https://www.west-brabant.eu/INTERNATIONALE_WERKNEMERS_IN_DE_TOEKOMSTIGE_ARBEIDSMARKT_VAN_REGIO_WEST-BRABANT.pdf

