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Onderwerp
Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten

Steenbergen; 15 juni 2021

Aan de Raad,

Inleiding

Op 24 maart 2021 hebben de Commissie van advies Economie en Arbeidsmarkt samen met de 
Commissie Ruimte het 'Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabanť 
vastgesteld. Aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders is dit besluit voorgelegd en 
gevraagd om ook in te stemmen met de het 'Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West- 
Brabanť. Het voorstel is definitief aangenomen bij instemming door de meerderheid van de 
colleges. In dit voorstel informeren we u dat we ingestemd hebben met het voorstel.

Het Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant is een integrale afspraken set 
waarmee we in onze regio, samen stappen zetten om de omstandigheden voor 
arbeidsmigranten te verbeteren. Het gaat hierbij om afspraken op het gebied van huisvesting, 
werken en leren en welzijn. Iedere overheid heeft daarbij haar eigen verantwoordelijkheid en 
beleidsruimte. Door middel van het afsprakenkader realiseren we een op elkaar afgestemde 
aanpak.

De wens om een op elkaar afgestemde aanpak te formuleren komt voort uit de conclusies en 
aanbevelingen die de Regiogemeenten trokken uit rapportages over arbeidsmarkt in relatie tot 
arbeidsmigranten die ze de afgelopen járen lieten opstellen. De onderzoeken lieten zien dat er 
behoefte is aan samenhang. Daarop heeft de regio een bestuurlijke kopgroep geformeerd die 
gesteund door een ambtelijke werkgroep het Regionaal afsprakenkader heeft opgesteld.

Inhoudelijk

Aanleiding

Arbeidsmigranten leveren een essentiële bijdrage aan de economie in West-Brabant. Binnen de 
regio werken op dit moment al veel arbeidsmigranten in verschillende soorten branches. Om 
dóórontwikkeling van de economie mogelijk te maken zullen werkgevers in de toekomst 
waarschijnlijk nog een groter beroep moeten doen op hun. We zijn daarom mede afhankelijk van 
arbeidsmigranten.
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Corona heeft echter eens te meer duidelijk gemaakt onder welke slechte omstandigheden 
groepen arbeidsmigranten in ons land werken en verblijven. Ook in onze regio zijn de zaken nog 
niet goed op orde, terwijl de bedrijven in West-Brabant arbeidsmigranten hard nodig hebben, nu 
en in de toekomst.

Regionale inzet

Vanuit het college zetten we ons in voor verbetering van de omgang met arbeidsmigranten 
binnen de regio West-Brabant. We willen dat West-Brabant de naam krijgt voor arbeidsmigranten 
een aantrekkelijke, veilige -tijdelijke of permanente- vestigingsplaats te zijn. Waarmee we het 
welzijn en de welvaart -in brede zin- van arbeidsmigranten en van de West-Brabanders 
vooruithelpen.

Regionaal afsprakenkader

Er is gekozen voor een regionaal afsprakenkader als instrument om als overheden samen en met 
partners verbeteringen te realiseren voor de arbeidsmigranten. Het is tot stand gekomen dankzij 
inbreng vanuit verschillende gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant 
(RWB). Een vertegenwoordiging van werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, werknemers en 
andere betrokken partijen (waaronder VNG) heeft meegelezen.

Op 24 maart hebben de commissies van advies Economie en Arbeidsmarkt samen met de 
commissie Ruimte het afsprakenkader vastgesteld.

Door het instemmen met dit kader, vanuit de verschillende colleges van burgemeesters en 
wethouders van de West-Brabantse gemeenten, het strategisch beraad van Regio West-Brabant 
en het college van Gedeputeerde Staten, hopen we het volgende te bereiken:

dat iedere overheidspartij zich verantwoordelijk voelt voor het verbeteren van de
woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten;
dat iedere partij ook concreet aan de slag gaat;
dat we dat in afstemming met elkaar en zo efficiënt mogelijk doen.

Door eenzelfde inspanning te leveren wordt er een gelijk speelveld voor werkgevers, 
uitzendbureau's, initiatiefnemers en huisvesters gecreëerd. Zo worden excessen, beroerde woon- 
en leefomstandigheden en arbeidsmigranten die zich van de ene naar de andere gemeente 
verplaatsen voorkomen.

Beleidsruimte

Het afsprakenkader biedt voldoende speelruimte voor lokale keuzen en inkleuring. Uw raad heeft 
al een beleid arbeidsmigranten vastgesteld op 30 januari 2020. Uw beleid voldoet aan het 
regionale afsprakenkader en behoeft dus niet te worden aangepast. Niet elke gemeente heeft 
echter een beleid vastgesteld en middels dit afsprakenkader committeren ook andere gemeente 
zich om het arbeidsmigrantenprobleem op te pakken en wordt een waterbedeffect voorkomen.
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Procedureel

We gaan verder met de uitwerking van ons eigen beleid arbeidsmigratie op gemeentelijk niveau 
en op regionaal niveau waar dit meerwaarde heeft. Hiermee pakken we onze 
verantwoordelijkheid om de woon- en werkomstandigheden van de arbeidsmigrant te 
verbeteren. Dit geldt voor iedere partij die met arbeidsmigranten te maken heeft. Dit gaan we in 
afstemming met elkaar doen om zo efficiënt mogelijk te werken. Hiermee voorkomen we een 
negatief waterbedeffect binnen onze regio.

Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de gestelde ambities zullen middelen beschikbaar 
worden gesteld middels de gebruikelijke begrotingscyclus.

Met het instemmen van het afsprakenkader geven we een duidelijk signaal af dat we één regio

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgamee/ter,

elt, MBA
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