
Beantwoording vragen dhr. Stoeldraijer (PvdA) over de nota van uitgangspunten 

arbeidsmigratie  

Technische vragen n.a.v. de nota: 

1. Het realiseren van huisvesting is primair de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Zijn 

dit meestal de uitzendbureaus of de tuinders. Wie zijn die uitzendbureaus? Er zijn 

meerdere uitzendbureaus in onze gemeente actief, waaronder NL Jobs, Flex Employment 

en Goodmorning B.V.

2. Huisvesting binnen de gemeente Steenbergen  is vooral bedoeld voor arbeidsmigranten 

die binnen de gemeente werken. Hoeveel arbeidsmigranten werken binnen de 

gemeente? Zie het overzicht op blz. 7. De arbeidsbehoefte is het aantal arbeidsmigranten 

dat werkt binnen de gemeente.

3. “De arbeidsmigrant die zich in de gemeente Steenbergen heeft gevestigd.” Wat betekent        

“ heeft gevestigd” ? Is dat een inschrijving of een verblijfplaats in Steenbergen? De 

arbeidsmigrant die hier woont in een woning in lijn met het bestemmingsplan. 

4. Is bij de gemeente bekend hoeveel arbeidsmigranten er in, bijvoorbeeld 2018, in de ww 

zijn gegaan? Nee dit is bij de gemeente niet bekend, WW uitkeringen worden vertrekt 

door het UWV. In Januari 2019 is de vraag aan het UWV gesteld of er op het adres van 

Stella Maris en Sunclass WW uitkeringen worden ontvangen. Dit waren er respectievelijk 

24 en minder dan 10. WW is een verzekering waarvoor, iedereen in loondienst, verplicht 

is verzekerd, men betaald daarvoor ook premie. Na einde werk vraagt ook de 

arbeidsmigrant deze aan, dit is zijn recht. Aansluitend een bijstandsverzekering van de 

gemeente is onmogelijk.

5. 44% verricht momenteel werk dat op een lager niveau is, dan de opleiding die ze hebben 

genoten. Een stijging van het aantal arbeidsmigranten leidt tot stijging van het aantal laag 

opgeleiden. Kunt u dat uitleggen? Het werk dat wordt aangeboden in onze gemeente is 

veelal ongeschoold werk in de land- en tuinbouwsector. In de enquête geeft een kwart 

van de arbeidsmigranten aan dat het werk overeenkomt met hun opleidingsniveau. Een 

groot deel van de arbeidsmigranten heeft wel een (basis)opleiding genoten maar is 

desalniettemin laaggeschoold.

6. In juli 2019 staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 2563 mensen 

ingeschreven met een Poolse, Roemeense, Bulgaarse of Letse nationaliteit. Maar we 

weten niet hoeveel mensen er zijn vertrokken zonder zich uit te schrijven. Dus dat cijfer 

moet naar beneden worden bijgesteld. Kunt u inschatten hoeveel van deze 2563 mensen 

al vertrokken zijn? Naar schatting zijn er in de BRP 1100 mensen ingeschreven die hier 

niet meer wonen. Tegelijkertijd wonen in onze gemeente ook veel arbeidsmigranten die 

zich niet in de BRP hebben ingeschreven. Daarom zegt het aantal inschrijvingen weinig 

over het daadwerkelijke aantal arbeidsmigranten dat hier werkt en/of verblijft.

7. De lokale arbeidsmarkt is krap. Eind april 2019 zijn er in Steenbergen 378 lopende WW-

uitkeringen, een afname met 113 uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden. Dit is 

een daling van 23%.  Zitten hier arbeidsmigranten bij? Ja, zeer waarschijnlijk wel. Deze 

cijfers ontvangen we van het UWV maar er wordt niet geregistreerd of iemand 

arbeidmigrant is.



8. 350 personen exclusief minderjarigen vallen onder de categorie huishouden.  Hoeveel 

woningen betreft dit? Ongeveer 200 woningen.

9. Graag ontvang ik het verslag van het onderzoek dat door inspectiebureau Legitiem in 

opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Inspectiebureau Legitiem heeft een ruw 

bestand opgeleverd met per adres het aantal arbeidsmigranten dat hier verblijft, inclusief 

nationaliteit, namen en telefoonnummers. In verband met de privacywetgeving kunnen 

we deze gegevens niet vrijgeven.

10. Op bladzijde 7 staat dat 1040 personen “ legaal” gehuisvest zijn. Waarom staat het woord 

legaal tussen aanhalingstekens? Het gaat om legale huisvesting of huisvesting die in lijn 

met deze nota van uitgangspunten legaal zal worden.

11. Bladzijde 8: “ Naar schatting verblijft 40 procent van de arbeidsmigranten hier korter dan 

een jaar. Velen van hen worden momenteel gehuisvest in woningen in de woonwijken.”  

Hoeveel arbeidsmigranten zijn dat dan ongeveer? In ongeveer 60  woningen wonen 

gemiddeld 4 à 5 arbeidsmigranten die geen huishouden vormen. Dit zijn ongeveer 240 à 

300 arbeidsmigranten.

12. Hoeveel arbeidsmigranten hebben hier een huis gekocht? Ongeveer 200 woningen 

worden naar verwachting legaal bewoond door arbeidsmigranten. Er is niet onderzocht 

of de woningen een koophuis of een huurwoning zijn. 

13. Hoeveel arbeidsmigranten huren hier een huis? Ongeveer 200 woningen worden naar 

verwachting legaal bewoond door arbeidsmigranten. Er is niet onderzocht of de 

woningen een koophuis of een huurwoning zijn.  Het overgrote deel van de 

arbeidsmigranten betaalt huur. 

14. Bladzijde 9: “ Naar schatting vormt minimaal een kwart van de arbeidsmigranten een stel. 

Vaak werkt één persoon binnen de gemeente en zijn/ haar partner in een andere 

gemeente.” Waar zijn deze schattingen op gebaseerd? De schatting is gebaseerd op 

informatie van uitzendbureau Goodmorning B.V en de ZLTO, resultaten uit de enquête 

onder arbeidsmigranten (36% van de respondenten woont met partner) en onderzoek 

waaruit blijkt dat 23% van de arbeidsmigranten in Nederland samenwonend of getrouwd 

is. (PON, 2018. Arbeidsmigratie in Noord-Brabant: situatie, knelpunten een 

aanbevelingen. Bouwsteen 2.)

15. Er zijn in de gemeente zo’n 1040  verblijfsplaatsen voor de +/- 2450 arbeidsmigranten 

werkzaam bij Steenbergse bedrijven.”  Waar wonen die 1410 arbeidsmigranten nu? Dat 

weten we niet precies. Een deel woont (illegaal) in woningen in de woonwijken en een 

deel verblijft buiten de gemeente en reist dagelijks op en neer. Deze informatie komt 

voort uit gesprekken met uitzendbureaus en werkgevers.

16. ” De overlast door afval is gelegen in het feit dat arbeidsmigranten die hier kort verblijven 

zich niet inschrijven in de Basisregistratie Personen en daarom ook geen 

afvalstoffenheffing betalen.  De afvalinzameling is namelijk gebaseerd op het aantal 

personen dat op een bepaald adres staat ingeschreven. Wanneer er niemand staat 

ingeschreven, wordt ervan uit gegaan dat er geen afval hoeft te worden ingezameld op 

deze adressen. “  Betekent dit dat er adressen zijn waar geen afval wordt opgehaald? Dit 

antwoord wordt u nog nagestuurd.

17. Bladzijde 10 “ Niet alleen zorgen groepen arbeidsmigranten in woningen vaak voor 

overlast” heeft u cijfers die deze uitspraak onderbouwen? 325 inwoners hebben 



gereageerd op de enquête op het ‘Ik praat mee’ platform. Daarvan beschrijft meer dan de 

helft één of meer negatieve ervaringen. Deze gaan voor een groot deel over overlast door 

(zwerf)afval, geluid, rijgedrag, parkeren of alcoholgebruik. Veel respondenten leggen 

daarbij de link met arbeidsmigranten die in huizen in de woonwijk wonen.

18. “We willen daarom dat er geen kamerverhuur plaatsvindt aan arbeidsmigranten en gaan 

dan ook strenger handhaven op situaties die  hiermee in strijd zijn.”  Hoeveel mensen 

worden er dan na 6 maanden op straat gezet als dit uitgangspunt gerealiseerd wordt? We 

gaan ervan uit dat we niemand op straat hoeven te zetten. We geven bedrijven de ruimte 

om na te denken over alternatieve huisvesting, om zelf plannen te ontwikkelen of de 

huisvesting van arbeidsmigranten uit te besteden aan een uitzendbureau/ huisvester. 

Met deze laatste partijen zijn we in gesprek om (grootschalige) pensions/ logies mogelijk 

te maken. Gedurende planontwikkeling zal daarom niet worden gehandhaafd.

19. Bladzijde 10: “Dit bedrijf heeft bij het college een principeverzoek ingediend om op eigen 

terrein  172 personen te mogen huisvesten.”  Gaat het college ook regels opstellen voor 

de hoogte van de huur? Dit kan niet vanuit de ruimtelijke procedure.

20. Bladzijde 11: “Binnen het huidige bestemmingsplan zijn er mogelijkheden om huisvesting 

van arbeidsmigranten te realiseren binnen de kernen. Dit is het geval bij panden met een 

specifieke horecabestemming of binnen de bestemming Centrumdoeleinden”  In welk 

document kan ik “ bestemming centrumdoeleinden” terugvinden? In de 

bestemmingsplannen voor de verschillende kernen.

21. Bladzijde 12: “De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is bezig met een 

onderzoek naar de milieutechnische aspecten en mogelijke beperkingen voor huisvesting 

die daarmee samenhangen. De resultaten worden medio augustus verwacht.’   Zijn deze 

resultaten binnen en mogen wij ze ontvangen? De resultaten zijn bekend. Een korte 

samenvatting wordt u nog nagestuurd.

22. Het gebied rondom De Ligne kan niet worden benut. Graag uitleg. De Ligne wordt 

ontwikkeld voor natuur. Hier is de realisatie van bijvoorbeeld huisvesting van 

arbeidsmigranten niet gewenst. 

23. Bladzijde 14: Uitgangspunt: Geen huisvesting van arbeidsmigranten op de 

bedrijventerreinen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het huisvesten van het eigen 

personeel (maximaal 4 arbeidsmigranten) in een bestaande bedrijfswoning. Hoeveel 

mensen komen er, als dit uitgangspunt wordt gerealiseerd, op straat te staan? Op dit 

moment heeft de gemeente 1 vergunning verleend voor het gebruik van een 

bedrijfswoning voor 4 arbeidsmigranten. Voor zover bij ons bekend verblijven er verder 

geen arbeidsmigranten op bedrijventerreinen in onze gemeente.

24. “Het plan van Flex Employment om huisvesting te realiseren in Dinteloord is niet in lijn 

met deze nota van uitgangspunten.” Op welke punten is deze locatie in tegenspraak met 

de benoemde uitgangspunten? Het plan is niet in lijn met de in de nota van 

uitgangspunten opgenomen ruimte voor de realisatie van nieuwe pensions / 

logiesgebouwen. Ook is het plan niet gelegen aangrenzend aan het Agro & Food Cluster 

Nieuw Prinsenland.

25. Bladzijde 16 “Gemeenten krijgen financiële middelen van het Rijk om goed 

onderwijsachterstandenbeleid te voeren (GOAB-middelen). Voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE) is daar onderdeel van. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen van 



arbeidsmigranten daar gebruik van maken omdat de betrokken partijen (scholen, 

jeugdgezondheidszorg en aanbieders van peuter- en kinderopvang) dit niet expliciet 

mogen registreren. ” Is dat waar?  

Kunt u mij de wettekst tonen, die laat zien dat scholen niet mogen registreren dat de 

ouders arbeidsmigranten zijn? Het antwoord op deze vraag wordt u nagestuurd.

26. Het Taalhuis in Steenbergen zal de komende jaren  verder worden doorontwikkeld  om te 

voorzien in de taalbehoefte van inwoners van 0 tot 100 jaar. Hoeveel verzoeken zijn er tot 

nu toe binnengekomen van de arbeidsmigranten voor een taalcursus?  Dit is niet bekend 

omdat het Taalhuis niet bijhoudt of iemand arbeidsmigrant is.


