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Aanleiding
In juni/juli 2021 heeft in navolging van de inventarisatie huisvesting arbeidsmigranten van
januari/februari 2019 een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden. De inventarisatie geeft, ruim een half
jaar na de vaststelling van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, een eerste beeld van
deze huisvesting. Nu zijn de uitkomsten van de inventarisatie bekend en informeren wij u hierover met
deze raadsinformatiebrief en de bijbehorende infografic.
Informatie
Uit de inventarisatie komt naar voren dat 171 adressen zijn bezocht. Op 143 locaties is geconstateerd
dat arbeidsmigranten verblijven. In totaal zijn er 684 arbeidsmigranten gevestigd. Bureau Legitiem
heeft op basis van de gesprekken met de arbeidsmigranten bepaald of zij er langer dan vier maanden
verblijven en hen vervolgens ingeschreven. Op 46 adressen zijn 148 arbeidsmigranten (nieuw)
ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Op alle adressen zijn geen
veiligheidsproblemen aangetroffen wat betreft gebruik van verblijfsruimten.
Na twee keer bezoeken blijven er 28 adressen over waar op het moment van bezoek geen mensen
zijn aangetroffen. Een extra check van deze adressen in een vervolgonderzoek is gewenst, omdat bij
een aantal adressen zeker het vermoeden bestaat dat er arbeidsmigranten worden gehuisvest. De
verwachting en inschatting van bureau Legitiem, op basis van hun ervaring, is dat hier nog rond de
100 arbeidsmigranten kunnen worden ingeschreven. We verwachten deze extra bezoeken op korte
termijn uit te voeren.

Bijlage:
• Infografic inventarisatie huisvesting arbeidsmigranten 2021

Inventarisatie huisvesting arbeidsmigranten

ARBEIDSMIGRANTEN
IN HEUSDEN
• In de gemeente Heusden zijn,
in vergelijking met andere
gemeenten, relatief veel
arbeidsmigranten, die er wonen,
ingeschreven.
• Een deel van de arbeidsmigranten zijn in vaste dienst
waardoor inschrijven in onze
gemeente een logische stap is.
• Er werken veel arbeidsmigranten in de tuinbouw, een vrij
grote sector in Heusden.

Op basis van data van de gemeente heeft onderzoeksbureau Legitiem een
inventarisatie uitgevoerd naar de huisvesting van arbeidsmigranten. De data is
opgebouwd uit geregistreerde arbeidsmigranten in de Basis Registratie Personen
(BRP) uit gegevens bekend bij de gemeente zoals meldingen en leegstaande
woningen. Legitiem voerde het onderzoek in de zomer van 2021 uit.
Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies van de inventarisatie.

ONDERZOEKSRESULTATEN ‘21
Er zijn 171 adressen op basis van data uit de
BRP en bij ons bekende adressen bezocht.

• Uit de gesprekken met ondernemers blijkt dat arbeidsmigranten een goede werkmentaliteit hebben en een behoorlijk

Van de 171 adressen zijn 160 woning
en 11 niet-woning, combinatie bedrijf
met bedrijfswoning.

VERLOOP ONDERZOEK
Over het algemeen was er tijdens
het onderzoek een goede medewerking van zowel de bedrijven
waar arbeidsmigranten gevestigd
zijn als van de bewoners zelf. Ook
kreeg Legitiem informatie van
buurtbewoners wanneer er op een
locatie niet open werd gedaan.

In 2019 heeft Legitiem 162 adressen
bezocht. Op 83 locaties verbleven
destijds 342 arbeidsmigranten.
Op 28 adressen zijn geen
arbeidsmigranten
aangetroffen.

Met twee uitzendbureaus waar
arbeidsmigranten staan ingeschreven, hebben we minder goede ervaringen. Zij gaven instructies aan
bewoners om niemand binnen te
laten. Dat maakte het onderzoek
op sommige adressen moeilijker.
Op alle adressen zijn geen veiligheidsproblemen aangetroffen wat
betreft gebruik van verblijfsruimten.

Rond de 100 arbeidsmigranten
kunnen nog worden ingeschreven. Zij
waren op het moment van ons
bezoek niet thuis vanwege werk of
vakantie. Inschrijving moet bij een
volgende controle gaan plaatsvinden.
De meeste van deze
arbeidsmigranten verblijven
in de gemeente met korte
contracten, vaak voor seizoenswerk. Op 87 adressen verblijven
arbeidsmigranten korter dan 4
maanden.

Op 46 adressen zijn 148
arbeidsmigranten (nieuw)
ingeschreven in de BRP.

Naast de tuinbouw
werken arbeidsmigranten
ook bij bedrijven als
Syncreon, Vion, Ikea en
Bol.com
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