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Beantwoording art. 32 vragen van VVD inzake Arbeidsmigranten in Oudewater 

 

Beantwoording van de vragen 

1. Hoe waardeert de gemeente in zijn algemeenheid de leefomstandigheden en integratie van 

de arbeidsmigranten in Oudewater? 

We kunnen daar geen uitspraken over doen. Bij controles komen we goede en minder goede 

leefomstandigheden tegen. De integratie is – voor zover wij nu kunnen beoordelen – beperkt. 

2. Heeft de gemeente in kaart hoeveel Arbeidsmigranten er in Oudewater werken? 

 Nee, we hebben daar op dit moment geen beeld van. Om het aantal arbeidsmigranten dat in 

Oudewater werkt in beeld te brengen, is de gemeente gestart met een verkenning. Over de start en 

inhoud van deze verkenning informeren wij uw raad uiterlijk 1e kwartaal 2023. 

3. Heeft de gemeente in kaart hoeveel Arbeidsmigranten er in Oudewater wonen? 

De gemeente Oudewater heeft gedeeltelijk in kaart hoeveel arbeidsmigranten wonen binnen de 

gemeente. Er bestaan meerdere inschattingen van verschillende partijen, uiteenlopend van enkele 

honderden tot ruim duizend arbeidsmigranten. In bovengenoemde verkenning wordt de vraag hoeveel 

arbeidsmigranten in Oudewater wonen uiteraard meegenomen. 

4. Heeft de gemeente in kaart waar deze Arbeidsmigranten wonen? 

De gemeente Oudewater heeft gedeeltelijk in kaart waar de arbeidsmigranten wonen. De inschatting 

van de gemeente is dat het om ongeveer 300 woningen kan gaan. In bovengenoemde verkenning 

willen we deze inschatting toetsen. 
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5. Heeft de gemeente in beeld welke woningen van Arbeidsmigranten voldoen aan het SNF-

keurmerk? Zo ja, graag een overzicht welke woningen wel en niet voldoen aan dit keurmerk. 

Zo nee, waarom niet? Wat is er nodig om dit inzicht te krijgen? 

Nee, het locatieregister voor het SNF-keurmerk is niet openbaar voor derden. Alleen de onderneming 

zelf, de inspecteur en de stichting hebben inzage.  

6. Heeft de gemeente in beeld welk aandeel van de arbeidsmigranten actief deelneemt aan de 

samenleving van inwoners die langdurig/permanent in Oudewater wonen? 

We hebben een gedeeltelijk beeld. Naast de aantallen arbeidsmigranten, nemen we in 

bovengenoemde verkenning ook thema’s als huisvesting, participatie in de samenleving, sociale 

impact en veiligheid mee. 

7. Heeft de gemeente (structureel) overleg met uitzendbureaus, huisvesters en werkgevers 

omtrent de situatie van de huisvesting van arbeidsmigranten? 

Nee, er is geen structureel overleg met uitzendbureaus, huisvesters en werkgevers. We willen deze 

partners wel betrekken bij de bovengenoemde verkenning en samen optrekken bij eventuele 

vervolgstappen. 

8. Klopt het dat er meer incidenten zijn met Arbeidsmigranten tov 1 of 5 jaar terug? 

Dat kunnen we niet aangeven.  De politie registreert incidenten niet specifiek op nationaliteit en/of 

status als arbeidsmigrant. Veiligheidsprofessionals geven aan dat dit beeld gevoelsmatig wel klopt. 

Ook als college zien we het aantal incidenten toenemen.  

9. Zo ja, is dit cijfermatig onderbouwd? Bijv. met aantal keer dat de politie uit moet rukken? 

Nee, zie antwoord op vraag 8. 

10. Komen er klachten binnen bij de Gemeente als het gaat om ervaren overlast van 

Arbeidsmigranten? 

Ja. 

11. Heeft de Gemeente regionaal, provinciaal of landelijk overleg met andere gemeenten met 

betrekking tot dit thema? 

Ja. Regionaal wordt dit thema besproken in diverse veiligheid overleggen. Daarnaast gaan we 

binnenkort op bezoek bij een andere gemeente om te zien hoe men daar omgaat met arbeidsmigratie. 

Het doel is om te leren van hun aanpak, en hun ervaringen mee te nemen in de ontwikkeling van een 

Oudewaterse aanpak. 

 

Bijlagen 

Geen. 

 

 

 

 


