
Beantwoording vragen dhr. Veraart (Gewoon Lokaal!) over de nota van 

uitgangspunten arbeidsmigratie  

-        Op verschillende pagina’s wordt verwezen naar verschillende enquêtes. Graag ontvang 

ik die enquêtes. De resultaten van de enquêtes zijn te vinden op www.gemeente-

steenbergen.nl/arbeidsmigratie 

-        P. 3 Als de resultaten van de enquêtes en gesprekken niet representatief zijn dan zijn ze 

niet geschikt om er uitspraken met exacte percentages  op te baseren. Bent u het 

daarmee eens? Op de enquête onder arbeidsmigranten hebben 48 personen gereageerd. 

De antwoorden geven een goede indicatie van waar arbeidsmigranten in onze gemeente 

behoefte aan hebben. De respons op de enquête op ‘Ik praat mee’ is met 325 personen 

vrij hoog. De resultaten geven ons daarom inzicht in wat inwoners vinden van zaken als 

huisvesting en participatie van arbeidsmigranten.  De enquêtes vormen niet de enige 

bron van informatie voor de nota van uitgangspunten. De informatie uit enquêtes is 

aangevuld met literatuuronderzoek en verdiepende gesprekken met verschillende 

partijen.

-        P. 5 gemiddeld verdienen arbeidsmigranten tot een maximum van 130% van het 

minimumloon. Bedoelt u hier het uurloon of het maandinkomen (rekening houdend met 

werkweken van meer dan 40 uur). Maximaal 130% van het minimumloon is een 

algemene grens die wordt gebruikt om de onderkant van de arbeidsmarkt aan te duiden.

Hoe verhoudt zich dit tot de loonschalen volgens de geldende cao? De CAO is (ook) van 

kracht op het werk dat arbeidsmigranten verrichten.

In hoeverre wordt gewerkt met andere constructies dan die van werkgever – werknemer, 

denk aan Z.Z.P. etc. Er is sprake van veel uitzendconstructies. Er is geen informatie 

bekend over andere constructies.

-        P. 6 e.a. Welk gebied wordt exact bedoeld met werklocatie “AFCNP” in de frase “volledig 

gerealiseerd AFCNP” ? Het hele (plangebied) Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland

-        P. 12 zijn de resultaten van het onderzoek OMWB naar de milieutechnische aspecten 

inderdaad al beschikbaar (medio augustus) , en kunt u ze dan sturen ? De resultaten zijn 

beschikbaar. Een korte samenvatting van het rapport wordt nagestuurd.

-        P. 14, paragraaf 3.2 eerste zin. Klopt dit wel, wat is de bron van deze uitspraak ? In het 

coalitieakkoord staat: “Onze ambtenaren moeten acquisiteurs zijn… Deze acquisiteurs 

stimuleren de juiste bedrijven om zich hier te vestigen.” Het aantrekken van nieuwe 

bedrijven is in de programmabegroting 2019 verder gedefinieerd als bedrijven met een 

agrarisch en duurzaam karakter. 

-        P. 14. Zijn er bij u klachten van werknemers bekend over arbeidsomstandigheden, 

loonuitbetaling, naleven cao-bepalingen etc. ? Hoe heeft u dit geprobeerd te achterhalen 

of achterhaald ? We zijn met een aantal arbeidsmigranten in gesprek gegaan. Daarnaast 

hebben we een vraag hierover opgenomen in de enquête. Bijna alle respondenten gaven 

aan neutraal of tevreden te zijn met salaris en werkomstandigheden. Het is echter 

bekend dat arbeidsmigranten niet makkelijk praten over dit soort zaken, uit angst om 

hun baan/ huisvesting kwijt te raken. We vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten 

geïnformeerd worden over hun rechten en dat zij weten waar ze misstanden kunnen 



melden. Daarom willen we de dienstverlening en informatievoorziening voor 

arbeidsmigranten verbeteren. Zie hoofdstuk 3.3 in de nota van uitgangspunten. 

-        P. 21 In tabel staat in de 2
de

 kolom onder “Opgave 2020 …” het getal van 1040 

verblijfplaatsen ‘bestaande legale huisvestingslocaties’. Daaronder staat het getal van 

ongeveer 350 personen die reeds legaal in woningen wonen. 

Maakt dat getal van ongeveer 350 personen deel uit van het boven genoemde aantal van 

1040 verblijfplaatsen, of is dit een aparte categorie? Vgl ook de 3
de

 kolom? Dit maakt 

onderdeel uit van de 1040 personen, zie ook de tabel op pagina p.7.


