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Aanleiding / informatie
Op 14 december 2018 hebben wij u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de start van de
inventarisatie huisvesting arbeidsmigranten. De inventarisatie is de eerste bouwsteen om te komen tot
beleid voor de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten. Nu zijn de uitkomsten van de
inventarisatie bekend en informeren wij u hierover via de infografic die u als bij deze
raadsinformatiebrief aantreft.
Vervolgstappen
Uit de inventarisatie komt naar voren dat na 2 keer bezoeken er ongeveer 20 adressen over blijven
waar op moment van bezoek geen mensen zijn aangetroffen. Dit betreft deels adressen waar recent
controles door de gemeente zijn uitgevoerd of waar nog procedures lopen. Een extra check van deze
adressen in een vervolgonderzoek is gewenst, omdat bij een aantal zeker het vermoeden bestaat dat
er arbeidsmigranten gehuisvest worden.
Van de 342 aangetroffen arbeidsmigranten blijken 129 arbeidsmigranten niet ingeschreven te zijn in
de gemeente. Een van de aandachtspunten waar we mee aan de slag willen gaan is hoe de
registratie van arbeidsmigranten te vergemakkelijken. Andere gemeenten zullen ook worden gepolst
naar hun ervaringen op dit vlak.

Inventarisatie huisvesting arbeidsmigranten

HEUSDEN TEN OPZICHTE
VAN ANDERE GEMEENTEN
Zaltbommel, Steenbergen en
Maasdriel
• In de gemeente Heusden zijn
relatief veel arbeidsmigranten
ingeschreven.
• Veel arbeidsmigranten zijn in
vaste dienst waardoor inschrijven een logische stap is.
• De in de gemeente Heusden
werkende arbeidsmigranten
moeten over het algemeen
verder reizen dan arbeidsmigranten die werken in andere
gemeenten.
• Er werken veel arbeidsmigranten in de tuinbouw, een vrij
grote sector in Heusden.
• Uit de gesprekken met ondernemers blijkt dat arbeidsmigranten een goede werkmentaliteit hebben en een behoorlijk
sterke lokale binding hebben.

Op basis van data heeft onderzoeksbureau Legitiem steeksproefgewijs een huisaan-huis inventarisatie uitgevoerd naar de huisvesting van arbeidsmigranten.
De data is opgebouwd uit geregistreerde arbeidsmigranten in de BRP, lijst met
leegstaande panden en bij ons bekende adressen. Van half januari tot eind
februari 2019 hebben 4 medewerkers van Legitiem het onderzoek uitgevoerd.
Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies van de inventarisatie.

ONDERZOEKSRESULTATEN ‘19
Op 256 adressen in de gemeente Heusden zijn
667 arbeidsmigranten uit Oost- en MiddenEuropa geregistreerd in de Basis Registratie
Personen (BRP).

Steekproefsgewijs zijn 162 adressen
op basis van data uit de BRP en bij ons
bekende adressen bezocht. Het ging
om bedrijven en woningen.

Op 83 locaties zijn arbeidsmigranten
aangetroffen, waarbij in totaal 342
arbeidsmigranten gehuisvest zijn.

VERVOLG ONDERZOEK
Na 2 keer bezoeken blijven
ongeveer 20 adressen over waar
op moment van bezoek geen
mensen zijn aangetroffen. Dit
betreft deels adressen waar
recent controles door de gemeente zijn uitgevoerd of waar
nog procedures lopen. Een extra
check van deze adressen in een
vervolgonderzoek is gewenst,
omdat bij een aantal het vermoeden bestaat dat er arbeidsmigranten gehuisvest worden.
Op basis van de uitkomsten van
de inventarisatie huisvesting
arbeidsmigranten 2019 worden
de komende maanden vervolgacties geformuleerd. Over deze
vervolgacties wordt u te zijner
tijd geïnformeerd.
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Van deze 342 arbeidsmigranten blijken
129 arbeidsmigranten niet ingeschreven
te zijn in de gemeente.
Uit het bezoek aan de bedrijven blijkt
dat 300 tot 350 arbeidsmigranten
werken in de gemeente, maar hier niet
gehuisvest zijn.
De meeste van deze
arbeidsmigranten verblijven in de gemeente
met korte contracten,
vaak voor seizoenswerk, voor een periode
tussen de 4 maanden en
een jaar.

Op 60 bezochte adressen wonen
Nederlandse families of zijn de panden
leegstaand.

In totaal bewegen zich circa 1.121
(667 + 129+ 325) arbeidsmigranten
binnen de gemeente Heusden.

