
 

 

 

Datum: 20 mei 2020 

Onderwerp: Input VNG voor het NO Arbeidsmigratie 25 mei 

 

Geachte dames en heren,  

Maandag 25 mei debatteert u met minister Koolmees en staatssecretaris van Ark over de Initiatiefnota 

van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie en enige andere stukken. Het 

thema arbeidsmigranten is voor een gemeente een thema met verschillende facetten: 

• De economische invalshoek, welke bedrijven trek je aan met de bijbehorende 

wekgelegenheid en aantallen arbeidsmigranten. We zien dat arbeidsmigranten nodig zijn 

in diverse economische takken. Ook cruciale vitale takken rondom distributie en de 

agrarische sector. Het is voornamelijk een regionaal vraagstuk dat in samenwerking moet 

worden opgepakt. Het is gemeentegrens overstijgend, regionale economische keuzes 

bepalen voor een deel de vraag naar arbeidsmigranten; 

• Sociaal domein, waar het gaat om zorg en welzijn van de arbeidsmigranten die wonen en 

werken binnen de gemeenten; 

• Ruimtelijk, als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten; 

• Open orde en veiligheid, waar het gaat om b.v. overlastsituaties. 

  

Wij waarderen het dat de problematiek rondom arbeidsmigranten in samenhang wordt opgepakt en 

dat Christen Unie en SP een nota aan de kwestie hebben gewijd. Wij onderschrijven ook het beeld dat 

de coronacrisis de arbeidsmigranten problematiek pijnlijk zichtbaar maakt. De beeldvorming rondom 

arbeidsmigranten is een probleem. Er wordt te veel stil gestaan bij de excessen en overlastsituaties, 

terwijl het in veel gevallen gaat om mensen die veel werken en die het werk doen waarvoor wij in 

Nederland geen arbeidskrachten kunnen vinden. Overigens bestaat dé arbeidsmigrant niet. Het is een 

heterogene groep, bestaande uit mensen die korter of langer in Nederland verblijven, uit hoog- of laag 

opgeleiden en afkomstig uit diverse landen.  

   

Gemeenten zijn bezig na te denken over aantal aspecten die samenhangen met arbeidsmigratie: 

• Als gevolg van de huidige wijze van registreren weten gemeenten vaak niet hoeveel en 

waar arbeidsmigranten verblijven. Gemeenten zouden graag zien dat de regelgeving 

wordt aangepast; 

• De afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgevers o.a. mbt tot huisvesting, 

zorgverkering en de inhoudingen die worden gedaan; 

• Huisvesting, zij het dat dit moet worden bezien in het kader van de algemene 

huisvestingsproblematiek; 

• Integratie, waaronder onderwijs aan kinderen. 

  

Tenslotte merken wij op dat er in de Initiatiefnota wordt aangegeven dat er geen financiële implicaties 

aan het voorstel zitten. Maar wanneer gemeenten taken er bij krijgen zoals handhaving, huisvesting, 

zorg en inburgering van arbeidsmigranten, zal dit onvermijdelijk leiden tot extra kosten voor 

gemeenten waar een adequate vergoeding tegenover dient te staan. 


