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Motie: Bestuursopdracht arbeidsmigratie

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 april 2018, behandelend het
Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018- Brabant op koers,
constaterende dat:

-

uit onderzoek van het PON naast die situatie over arbeidsmigranten in Zuidoost-Brabant blijkt dat:
- gemeenten onvoldoende gericht zijn op de economische kansen van arbeidsmigratie;
- de organisatie van goed georganiseerde en kwalitatief goede (flexibele) huisvesting voor
arbeidsmigranten niet goed van de grond komt;
- de gebruikelijke indeling "short stay" versus "long stay" wellicht al lang niet meer toereikend is
om de diversiteit van contracten en verblijf te dekken;
- er nog veel te verbeteren is in de relatie tussen arbeidsmigranten en hun omgeving;
- voor participatie weinig beleidsmatige aandacht is, maar er wel behoefte en belang bestaat om
dit thema op de agenda te zetten;
- het vraagstuk onvoldoende integraal wordt opgepakt, maar als een vraagstuk dat vooral
(uitsluitend) wonen betreft en gemeenten sterk incident gedreven handelen; ze gaan pas iets
doen als er een concrete vraag op tafel komt;
- het nodig is dat er samen wordt gewerkt tussen gemeenten, huisvesters, werkgevers,
uitzendbureaus, arbeidsmigranten en omwonenden.

overwegende dat:

-

-

arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor de Brabantse economie;
arbeidsmigratie een provinciebrede maatschappelijke opgave is, die relevant is voor veel activiteiten
(o.a. economie, arbeidsmarktbeleid, wonen, sociale veerkracht) van de provincie;
de effecten van arbeidsmigratie een gemeenteoverstijgende opgave is, waarvoor afstemming tussen
gemeenten noodzakelijk is en de provincie de rol heeft om bij gemeente-overstijgende problematiek te
zorgen voor afstemming tussen gemeenten;
dat vanwege de omvang en het belang arbeidsmigratie geen enkele gemeente zich kan onttrekken aan
deze maatschappelijke opgave

verzoeken Gedeputeerde Staten op om:

-

in samenwerking met de Brabantse gemeenten, het PON en BrabantAdvies, inzichtelijk te maken
welke knelpunten er bestaan als het gaat om het brede maatschappelijke vraagstuk arbeidsmigratie;
te beschrijven welke rol de provincie dient te spelen bij arbeidsmigratie;
voorafgaand de behandeling van de begroting voor 2019 aan Provinciale Staten voorstellen te doen
over de rol van de provincie als het gaat om de maatschappelijke opgave arbeidsmigratie.

en gaan over tot de orde van de dag.
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