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Geachte heer Van der Velde, 

In het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor zond u ons de rapportage van uw verkennend 
onderzoek EU-arbeidsmigranten. 
Wij hebben kennis genomen van uw rapportage en wij zullen verderop in deze brief een reactie 
op de rapportage geven. 

De onderzoeksvraag luidde: "Wat doen de gemeenten op dit moment om ELI-
arbeidsmigranten te registreren, te huisvesten, te ondersteunen, te laten integreren, en 
om probleemsituaties te voorkomen en/of op te lossen?" 

Het onderzoeksrapport trekt de volgende conclusies: 

De drie gemeenten nemen een afwachtende houding aan rond de aanwezigheid van EU-
arbeidsmigranten; 
De drie gemeenten hebben beperkt zicht op de omvang, het profiel en het gebruik van 
voorzieningen door EU-arbeidsmigranten; 
Er is geen sprake van ernstige of grootschalige problemen of knelpunten rond EU-
arbeidsmigranten in de drie gemeenten, wel zijn er aandachtspunten. 

Uit de hierboven geformuleerde conclusies kunnen, volgens het rapport van de 
rekenkamercommissie, verschillende aanbevelingen worden afgeleid. Volgens het rapport is 
gebleken dat het beleid van de drie gemeenten overwegend afwachtend en reactief is, terwijl op 
sommige beleidsterreinen een meer actieve houding wenselijk kan zijn om preventief te kunnen 
inspelen op mogelijke problemen. In het rapport wordt aanbevolen te overwegen om meer 
beleidsaandacht te richten op registratie, handhaving van huisvestingsomstandigheden, 
versterking van het netwerk en de gemeentelijke informatiepositie (vroegsignalering en  
monitoring)  en stimulering van een betere beheersing van de Nederlandse taal door Poolse 
inwoners. 

In het onderzoeksrapport wordt in hoofdstuk 3 Beantwoording van de onderzoeksvragen (3.1 
Gemeentelijk beleid), op basis van het onderzoek, de stand van zaken weergegeven op de 
verschillende beleidsterreinen. Een overzicht van deze stand van zaken per beleidsterrein treft u 
aan in bijlage 1. 
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In het onderzoeksrapport maakt u bij de opgesomde conclusies geen onderscheid naar 
gemeente, maar trekt u conclusies voor de drie gemeenten gezamenlijk. Hierdoor komt niet tot 
uitdrukking, wat wel blijkt uit het onderzoeksrapport, dat de gemeente Noordwijkerhout reeds op 
de goede weg is en al het nodige in dat kader heeft geregeld. De passages uit het 
onderzoeksrapport waaruit dit blijkt, zijn in de reeds eerder genoemde bijlage I opgenomen. 
Het ontbreken van een conclusie per gemeente vinden wij een groot gemis in uw rapport en wij 
kunnen ons dus niet vinden in de door u getrokken gezamenlijke conclusies. 
Met dit voorbehoud nemen wij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie HLN ter harte en 
daar waar nodig zullen (verdere) verbeteringen van maatregelen worden doorgevoerd. 

We onderkennen dat als het aantal vestigers, dat een beroep doet op de lokale voorzieningen, 
groeit, en dat dit mogelijk tot knelpunten of problemen rond de integratie in de lokale 
samenleving kan leiden. Om zo'n situatie te voorkomen, zullen er tijdig aanvullende maatregelen 
getroffen moeten gaan worden. 

Vanuit ons beleid zien wij de EU-arbeidsmigranten als onderdeel van onze samenleving. Er is 
beleid opgesteld voor al onze inwoners, waar de doelgroep arbeidsmigranten deel vanuit maakt. 
De doelgroep arbeidsmigranten is in het beleid vaak niet als aparte doelgroep genoemd. 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met de concerncontroller, via 
het algemene telefoonnummer 0252 343 737 of per  e-mail  fbakker@noordwijkerhout.nl. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

T. Heijsteeg 	 ( 	drs. G. Goedhart 
loco-secretaris 	 burgemeester 
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Bijlage I 
In het onderzoeksrapport wordt in hoofdstuk 3 Beantwoording van de onderzoeksvragen (3.1 
Gemeentelijk beleid) de stand van zaken, op basis van het onderzoek, weergegeven en wel op 
de verschillende beleidsterreinen. Onderstaand een relaas daarvan (vele puntjes achter elkaar 
geeft aan dat de tekst in het onderzoeksrapport nog doorloopt): 

Wonen en ruimtelijke ordening  (biz  21 van het rapport) 
"De huisvestingsmogelijkheden dienen te worden aangepast op de verschillende categorieën 
arbeidsmigranten; de vestigers die langer dan drie jaar blijven, de seizoensarbeiders die tijdens 
de piekperiodes komen en de tussengroep die enkele maanden tot jaren blijft, maar niet 
permanent. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben gezamenlijk besloten om in de 
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport beleid op te stellen. De woonvisie die o.a. 
Noordwijkerhout in 2015 heeft vastgesteld, onderschrijft het streven naar meer systematisch en 
gestructureerd aandacht voor dit thema. Alle gemeenten hebben de intentie uitgesproken te 
komen tot zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten - 
specifiek voor de groep die zich niet permanent vestigt. De gemeenten Hillegom en 
Noordwijkerhout nemen het voortouw om een integraal beleid op te stellen voor de subregio 
Noord, zodat alle gemeentes dezelfde uitgangspunten gaan hanteren voor het wijzigen van het 
gebruik van bestaande panden voor de huisvesting. 
In de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 is daarnaast een regeling opgenomen 
voor de tijdelijke huisvesting van zogenaamde kortverblijvers tijdens de piekperiode. Deze 
arbeidsmigranten, die maximaal drie maanden blijven, mogen in die tijd in speciale units op het 
erf van de agrarische ondernemers gehuisvest worden. In Noordwijkerhout is dit in het 
bestemmingsplan Buitengebied 2015 geregeld..." 

Openbare orde en veiligheid (blz 22 van het rapport) 
"In 2011 wordt het voorzitterschap van de werkgroep Mans overgedragen aan burgemeester 
Goedhart van Noordwijkerhout. De naam van de werkgroep wordt veranderd in COEUR 
(Coördinatie Oost Europeanen) en de frequentie van het overleg wordt teruggebracht naar twee 
maal per jaar. Reden hiervoor is dat de urgentie van het vraagstuk (uitvoeren van diverse 
inspecties bij huisvestingslocaties in de hele regio op basis waarvan boetes worden uitgedeeld 
en diverse panden gesloten) is afgenomen. De problemen rondom de toename van 
arbeidsmigranten in de gemeenten zijn beheersbaar gemaakt. Thans heeft de werkgroep tot doel 
een vinger aan de pols te houden door periodiek informatie uit te wisselen." 
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Registratie (blz 23 van het rapport) 
"Het is belangrijk dat de arbeidsmigranten niet in de illegaliteit belanden. De gemeente 
Noordwijkerhout heeft zich recent laten informeren over het Westlandse systeem van registratie. 
Conclusie was dat dit in mankracht en middelen de capaciteit van de gemeente te boven gaat 
om dit direct op alle locaties toe te passen. Bij de realisatie van een nieuwe locatie in 
Noordwijkerhout is door de gemeente met de uitzender afgesproken dat deze zorg draagt voor 
de juiste registratie van de bewoners. Door wekelijks contact, regelmatige aanwezigheid van 
ambtenaren op de locatie en speciale inschrijfmomenten op het gemeentehuis, ondersteunt 
Noordwijkerhout dit proces. Het streven is deze aanpak ook bij de realisatie van volgende nieuwe 
locaties in te voeren en met andere uitzendbureaus afspraken te maken, waarmee de 
Westlandse methode stapsgewijs wordt ingevoerd." 

Sociaal domein (blz 23 van het rapport) 
"Op het sociale domein vormen arbeidsmigranten geen expliciete doelgroep voor beleid van de 
drie gemeentes. Binnen ambtelijk en bestuurlijk overleg rondom het sociale domein, wordt de 
groep wel besproken. Vooral in Noordwijkerhout is men zich ervan bewust dat arbeidsmigranten 
deel gaan uitmaken van de samenleving, doordat gezinnen zich vestigen. Hierover heeft de 
gemeente contact met scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, de bibliotheek en 
welzijnsinstellingen. Concrete activiteiten, die met steun van de gemeente zijn ondernomen, 
betreffen koffieochtenden voor jonge moeders en een voorlichtingsbijeenkomst over het 
Nederlandse onderwijs voor Poolse ouders. Hier waren Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en 
de stichting Kreda betrokken. De gemeente probeert daarnaast de lokale kinderboerderij en het 
jongerencentrum te bewegen om Poolse gezinnen meer te betrekken. Tenslotte wordt 
overwogen om bij de Jeugd en Gezinsteams extra in te zetten op Poolse kinderen met 
problematiek." 

Onderwijs en integratie (blz 24 van het rapport) 
"De Bibliotheek Bollenstreek biedt verschillende producten aan, de VoorleesExpres, 
Taalspreekuren, Taalhuis/Taalunten en het Taalcoachproject.....Daarnaast is sinds 2014 een 
taalvoorziening voor anderstalige kinderen (korter dan een jaar in Nederland) van 6 tot 12 jaar 
ondergebracht bij een rooms-katholieke school in Noordwijkerhout.... Er zijn twee taalklassen 
voor maximaal 15 kinderen die naast taal ook rekenvaardigheid krijgen. Voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs die recent in Nederland zijn, is er sinds begin 2016 in Katwijk een 
internationale Schakelklas Voortgezet Onderwijs." 

Ten aanzien van hetgeen over dit onderwerp in het rapport is opgenomen, is de ambtelijke 
reactie die dit onderschrijft dan wel aanvult: 
Kinderen van nieuwkomers vallen onder de Leerplichtwet en ontvangen onderwijs op de 
basisscholen en op de scholen voor voortgezet onderwijs. Vanuit de samenwerkingsverbanden 
Primair - en Voortgezet Onderwijs worden de scholen daarbij ondersteunt. Voor de nieuwkomers 
die korter dan een jaar in Nederland zijn, zijn speciale voorzieningen beschikbaar zoals de 
taalklassen voor de kinderen van 6— 12 jaar en de Internationale Schakelklas VO voor de 
kinderen van 12- 16 jaar. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om die speciale 
voorzieningen ook beschikbaar te stellen voor kinderen die langer dan twee jaar in Nederland 
zijn. 
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De Stichting Kreda is eveneens actief op het gebied van educatie: 
- 	Taalcursussen voor volwassenen 
- 	Samen met de ouders, de leerkrachten en andere betrokken partijen ondersteunen zij 

Poolse leerlingen in het onderwijs. 
- 	Met het programma Mentor richten zij zich op de ouders en de leerkrachten van de 

school. De Mentor legt aan ouders uit hoe het Nederlandse Onderwijs wordt 
georganiseerd., de Mentor helpt ouders in belangrijke momenten van de schoolcarrière 
van de kinderen, de Mentor kan bemiddelen in het gesprek tussen ouders en school. Zij 
verzorgen informatiebijeenkomsten, er is uitgebreide informatie op hun website voor 
Poolse ouders met als onderwerp: het onderwijs en de zorg voor kinderen, zij organiseren 
bijeenkomst en beschikken over informatiemateriaal in het Pools en in het Nederlands. 

De gemeente heeft de uitwerking van de Wet Participatie neergelegd bij de iSD. Uitvoering van 
de Wet Taaleis hoort daarbij. 

De Bibliotheek Bollenstreek biedt taalondersteuning door de inrichting van een taalhuis en 
taalpunten in de lokale vestigingen. Zij adviseert mensen die taalondersteuning vragen en 
verwijzen hen naar de daartoe aangewezen instanties. 

Voor wat betreft de integratie ondersteunt de gemeente Noordwijkerhout de Stichting Taal Lokaal 
Noordwijkerhout. Deze Stichting biedt Noordwijkerhouters de gelegenheid om hun Nederlands te 
verbeteren. Er is een Vrouwentaalgroep, waarbij het niet alleen gaat om taal, maar ook om het 
meedoen. Er is gestart met een groep Wereldmannen Bollenstreek, die naast het ondersteunen 
bij het leren van de Nederlandse taal ook tracht hen een sociaal netwerk te bieden. 

Geconcludeerd kan worden dat voor de inwoners van de gemeente Noordwijkerhout in alle 
leeftijden voldoende voorzieningen beschikbaar zijn om de Nederlandse taal te leren, hen daarbij 
te ondersteunen en te integreren. 

Conclusie (blz 24 van het rapport) 
"Als we de activiteiten van de drie gemeenten rondom arbeidsmigranten relateren aan de vragen 
en opgestelde normen binnen dit onderzoek, kan worden geconcludeerd dat zij vooral op het 
gebied van huisvesting en handhaving beleid hebben ontwikkeld. Dit is gericht op illegale en 
overlast gevende situaties rondom tijdelijke werknemers. Op het sociale domein is recent meer 
activiteit zichtbaar, zoals het instellen van een taalvoorziening voor anderstalige kinderen (P0 en 
VO), de diverse producten op het gebied van taal die worden aangeboden door de Bibliotheek 
Bollenstreek... Dit verkennende onderzoek wijst uit dat de gemeentelijke organisaties beperkt 
zicht hebben op de omvang en samenstelling van de doelgroep...... 
Op  biz  48 van het onderzoeksrapport wordt ook nog eens resumerend vastgesteld dat ook 
Noordwijkerhout zich beperkt inspant om de instroom en aanwezigheid van EU-arbeidsmigranten 
in goede banen te leiden. 
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