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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?
Aan de hand van een nota van uitgangspunten zijn deze onderwerpen opiniërend besproken in de
raad van 4 september 2019. De in de Nota van Uitgangspunten opgenomen beleidsvoornemens
zijn, met inachtneming van de bespreking in de raad, vastgelegd in de concept Beleidsnota
Arbeidsmigratie.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten zijn:
de 'Kop van Zuid' in de kern Steenbergen is uitgesloten voor huisvesting van
arbeidsmigranten.
Geen huisvesting toegestaan op het hele AFCNP, inclusief glastuinbouwgebied.
Voorstel om arbeidsmigranten vooraf uitschrijfformulieren te laten tekenen zonder datum is
geschrapt. Er wordt gezocht naar praktische afspraken met werkgevers en huisvesters om
uitschrijving via 'gewone' weg te realiseren.
Mogelijkheid tot forfaitair tarief voor toeristenbelasting is niet opgenomen in de beleidsnota.
Rol werkgevers en huisvesters in sponsoring sport- en andere verenigingen is opgenomen,
evenals de rol voor sport- en andere verenigingen in de integratie van arbeidsmigranten.
Er is een verwijzing opgenomen naar het nieuwe Beleidskader Laaggeletterdheid.
2. Achtergrond
In september 2018 is de bestuursopdracht Arbeidsmigratie opgesteld. Onderdeel daarvan is een
integrale herziening van het beleid op het gebied van arbeidsmigratie. In de Nota van
Uitgangspunten zijn de vraagstukken en dilemma's met een aantal uitgangspunten voor beleid
geformuleerd. De Nota van Uitgangspunten vormt daarmee de basis voor de voorliggende
Beleidsnota Arbeidsmigratie.
3. Overwegingen
Hiervoor verwijzen wij u naar de Beleidsnota.
Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl

BM1904976

4. Middelen
Het uitvoeringsprogramma zal inzicht geven in de in te zetten middelen om het nieuwe beleid te
realiseren. Het uitvoeringsprogramma is naar verwachting medio januari 2020 gereed en zal u ter
kennisname worden toegezonden.
5. Risico's
Voor zover van toepassing zijn deze opgenomen in de Beleidsnota.
6. Communicatie/Aanpak
Het uitvoeringsprogramma zal inzicht geven in de communicatiemiddelen die in de komende tijd
van beleidsimplementatie zullen worden ingezet.
7. Voorstel
Wij bieden u de Beleidsnota Arbeidsmigratie ter vaststelling aan.
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