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Aan de raad,

1. Inleiding
Arbeidsmigranten wonen, werken en leven al járen in de gemeente Steenbergen. Zij leveren een 
belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. De groei van het aantal arbeidsmigranten 
brengt nieuwe vraagstukken met zich mee: waar huisvesten we deze mensen? Hoe gaan we om met 
integratie en participatie van arbeidsmigranten? Hoe houden we evenwicht tussen economische 
belangen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de druk op de huizenmarkt? En hoe zorgen we 
ervoor dat de sociale cohesie in onze kernen blijft bestaan? De nota van uitgangspunten gaat in op 
deze onderwerpen aan de hand van twee delen. In het eerste deel (hoofdstuk 2) wordt de actuele 
situatie rondom arbeidsmigratie toegelicht. Het tweede deel (hoofdstuk 3) schetst de dilemma's, 
afwegingen en keuzes rondom deze thema's. De nota van uitgangspunten leggen we opiniërend aan 
u voor. De uitgangspunten zullen vervolgens verder worden uitgewerkt en vastgelegd in de 
beleidsnota arbeidsmigratie. Het is de bedoeling deze beleidsnota in november 2019 in de raad te 
behandelen.

2. Achtergrond
In september 2018 is de bestuursopdracht Arbeidsmigratie opgesteld. Onderdeel daarvan is een 
integrale herziening van het beleid op het gebied van arbeidsmigratie. Deze nota brengt de 
vraagstukken en dilemma's in samenhang bij elkaar en formuleert de uitgangspunten voor deze 
integrale herziening van het beleid.

3. Overwegingen
Hiervoor verwijzen wij u naar de Nota van Uitgangspunten.

4. Middelen
Niet van toepassing voor de Nota van Uitgangspunten. In de beleidsnota en het daarop volgende 
uitvoeringsprogramma zal inzicht geven in de in te zetten middelen om het nieuwe beleid te 
realiseren.

5. Risico's
Voor zover van toepassing zijn deze opgenomen in de Nota van Uitgangspunten.

6. Communicatie/Aanpak
Niet van toepassing. Voor dit moment gaat het uitsluitend om de opiniërende behandeling van de 
Nota van Uitgangspunten in de raad.

Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl
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7. Voorstel
Wij bieden u de Nota van Uitgangspunten Arbeidsmigratie aan voor opiniërende behandeling in uw 
raad. Met inachtneming daarvan formuleren wij de beleidsnota Arbeidsmigratie. Voornemen is deze 
beleidsnota in november 2019 aan uw raad ter besluitvorming aan te bieden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

rJTR de Jongh, RA
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