
Nazending beantwoording vragen Raad nav nota v. uitgangspunten arbeidsmigratie 

 

 

Technische vraag de heer Veraart (Gewoon Lokaal!) 

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

al beschikbaar (medio augustus) , en kunt u ze dan sturen ? Het volledige rapport en een korte 

samenvatting van de resultaten vindt in de bijlagen. 

 

Technische vragen de heer Stoeldraijer (PvdA) 

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? Er zijn diverse adressen waar geen afval wordt opgehaald bijvoorbeeld bij 

woningen die als leegstaand zijn geregistreerd. Uit onderzoek van Inspectiebureau Legitiem blijkt 

dat in sommige van deze woningen wel arbeidsmigranten wonen. 

 

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? Het volledige rapport en een korte samenvatting van de 

resultaten vindt u in de bijlagen. 

 

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? De AVG stelt dat instanties terughoudend moeten zijn met het verwerken(vastleggen) van 

gegevens; alleen noodzakelijke gegevens mogen worden vastgelegd. De AVG biedt maximaal 6 

grondslagen voor het verwerken van gegevens. Gegevens mogen niet worden verwerkt tenzij er 

tenminste één grondslag is om dit te doen (artikel 6, lid 1 AVG) Scholen registreren wel het 

geboorteland van ouders (want migratieachtergrond is mogelijk van belang voor het verloop van 

onderwijspad – verwerking van gegevens is hiermee noodzakelijk vanwege een wettelijke 

verplichting: de wet op het Primair Onderwijs), maar mogen hierbij niet vastleggen of er sprake is 

van arbeidsmigratie. De reden van migratie is niet ter zake doende bij de vraag welk 

onderwijs(pad) passend is voor een kind. 

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? Wij kunnen ons deze vraag 

voorstellen; het is één van de redenen waarom we het Taalhuis gaan doorontwikkelen. Het 

beleidskader laaggeletterdheid biedt hier straks een eerste aanzet toe. Het Taalhuis is één van de 



loketten om vragen over taalbehoefte aan te nemen en door te verwijzen. Het Taalhuis is geen 

plek waar fysiek taalles wordt gegeven; dat wordt voor NT2 onderwijs onder meer gedaan door 

WEB-partners (Wet Educatie Beroepsonderwijs)zoals de Bibliotheek, het ROC en/of diverse 

commerciële partners, zoals SAGEN en Grenzeloos Communiceren. Mensen kunnen zich ook 

direct zelf aanmelden bij deze organisaties. Een integraal overzicht van cursisten ontbreekt op dit 

moment; zowel op NT1 als NT2 gebied.   

 


