
 

Raadsinformatiebrief 
 
Aan:  de leden van de raad  
Van: het college 
Datum: 14 december 2018 
Onderwerp: inventariserend onderzoek arbeidsmigranten 
Doel: ter kennisname / ter informatie 
Aanleiding: start van inventariserend onderzoek arbeidsmigranten  
Aard informatie: openbaar 
  

 
Aanleiding 
Op 11 december jl. hebben wij besloten een inventariserend onderzoek uit te laten voeren naar de 
huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Heusden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in januari 
en februari 2019 door Legitiem BV. 
 
Informatie 
 
Voorgeschiedenis 
Adviesbureau Companen voerde in 2017 voor de Regio Hart van Brabant een brede inventarisatie uit 
naar de huisvestingsopgave van arbeidsmigranten. Voor onze gemeente komt dit neer op een 
indicatieve groeiopgave van arbeidsmigranten tot 2020 van 370 tot 520 personen. 
 
Onlangs hebben wij aan de hand van een presentatie van gedachten gewisseld over 
arbeidsmigranten in onze gemeente. Een van de conclusies was dat er behoefte bestaat aan een 
nulmeting die inzicht geeft in de aantallen, locaties, huisvesters, werkgevers, tevredenheid huisvesting 
en andere behoeften. Dit heeft geleid tot het besluit een inventariserend onderzoek uit te laten voeren 
naar de huisvesting van arbeidsmigranten. 
 
Inventariserend onderzoek buitengebied, bedrijventerreinen en woonkernen 
Doelstelling is om alle objecten in de gemeente in beeld te krijgen waar sprake kan zijn van 
huisvesting van buitenlandse werknemers. 
 
De betrokken controleurs verrichten hun inventarisatiewerkzaamheden zowel overdag als ’s nachts.  
Overdag worden alle straten in de gemeente doorkruist en worden bedrijfsgebouwen en huizen 
geselecteerd waar mogelijk arbeidsmigranten gehuisvest zijn. In late avond, nacht en vroege ochtend 
worden de eerdergenoemde objecten en huizen nogmaals geïnventariseerd om het vermoede verblijf 
van buitenlandse werknemers met zekerheid vast te stellen. Het belangrijkste aanknopingspunt voor 
opsporing van mogelijk verblijf van buitenlandse medewerkers tijdens de inventarisatie is de 
kentekencontrole van geparkeerde auto’s.  
 
Werkwijze 
Alle geselecteerde adressen worden vervolgens door de medewerkers van Legitiem BV bezocht en de 
bewoners bevraagd. Gezien de gevoeligheid van dit onderzoek wordt de inventarisatie altijd door  
2 controleurs uitgevoerd. Dit gebeurt op werkdagen tussen 08.00 uur en 20.00 uur. Als blijkt dat de 
betreffende bewoners/eigenaren tijdens deze eerste rondgang niet worden aangetroffen dan wordt dit 
adres op een ander moment nogmaals bezocht. Na 21.00 uur wordt in principe niet meer aangebeld. 
 
Uit de inventarisatie zal naast de verblijfslocaties vooral informatie vrijkomen over welke bedrijven 
buitenlandse werknemers inhuren en door welke bedrijven zij te werk worden gesteld. Ook worden 
vragen gesteld over kwaliteit van de huisvesting en eventuele behoeften onder arbeidsmigranten (o.a. 
taalonderwijs). 



 

Herkenbaarheid controleur 
Alle controleurs die worden ingezet bij de uitvoering van de controle, dragen herkenbare 
bedrijfskleding. Verder krijgen de medewerkers van Legitiem BV een legitimatiebewijs van de 
gemeente Heusden. Legitiem BV beseft dat de controleur het visitekaartje van de gemeente is en stelt 
om die reden hoge eisen aan haar medewerkers.  
 
Doorlooptijd 
De werkzaamheden nemen circa 4 weken in beslag en worden in januari en februari 2019 uitgevoerd. 


