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Geachte heer Boerwinkel,
U heeft op woensdag 18 maart namens de SP-fractie artikel 38-vragen gesteld over de
blijvende toestroom van arbeidsmigranten naar onze gemeente. U heeft geconstateerd
dat zich (nog steeds) grote groepen mensen uit met name Polen en Roemenië bij het loket
van ons stadhuis vervoegen voor het inschrijven als werkende in Nederland.
Voordat wij op de afzonderlijke vragen ingaan, willen wij u laten weten dat de situatie
rondom het coronavirus onze volle aandacht heeft en dat wij alles in het werk stellen om
ervoor te zorgen dat de gevolgen van het virus in onze gemeente zo beperkt mogelijk
zijn. Daarbij hebben wij oog voor alle groepen in de samenleving, ook arbeidsmigranten.
Helaas hebben wij als gemeente een onvolledig beeld van de huisvestingssituatie van de
arbeidsmigranten in Doetinchem. Daarover hebben wij u in het beleidskader huisvesting
tijdelijke arbeidsmigranten, dat u eind vorig jaar heeft vastgesteld, uitgebreid
geïnformeerd.
1. Hoeveel arbeidsmigranten hebben zich de afgelopen weken per week ingeschreven bij
de gemeente Doetinchem?
Antwoord:
Nederland kent een basisregistratie personen, de BRP. De BRP bestaat uit twee
onderdelen:
1. De BRP voor ingezetenen (mensen die meer dan 4 maanden in Nederland wonen);
Als deze mensen zich in de gemeente inschrijven, dan wonen ze daar ook
daadwerkelijk.
2. De RNI voor niet-ingezetenen (mensen die minder dan 4 maanden in Nederland
wonen). Doetinchem is één van de negentien RNI-gemeenten, die een BSN afgeven aan
mensen die voor het eerst in Nederland komen werken. Deze mensen worden door de
gemeente Doetinchem ingeschreven in de RNI, maar kunnen daarna overal in
Nederland gaan wonen (en werken). De wet schrijft voor dat deze mensen geen adres
in Nederland hoeven op te geven.
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Het aantal registraties van kortverblijvende arbeidsmigranten is de afgelopen week sterk
verminderd. In de week van 16 maart heeft de gemeente aan ongeveer 50
arbeidsmigranten een BSN afgegeven. Op maandag 23 maart waren dat er nog 30, het
aantal is daarna sterk afgenomen tot gemiddeld 4 per dag. De weken daarvoor lag het
aantal op gemiddeld 120 per week.
Het aantal personen dat zich vanuit het buitenland nieuw inschrijft in de BRP en dus voor
langere tijd in Doetinchem gaat wonen, is zeer beperkt.
December 2019
Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020

6
5
4
2

2. Is bekend waar deze arbeidsmigranten verblijven?
Antwoord: De gemeente heeft geen bevoegdheid om deze informatie in de RNI te
registreren, dus van de nieuwe kortverblijvende arbeidsmigranten is niet bekend waar zij
verblijven.
3. Is bekend bij welke werkgever zij aan het werk gaan?
Antwoord: Deze informatie registreren wij niet. Algemeen bekend is dat een aanzienlijk
deel van de arbeidsmigranten in Nederland en ook in de gemeente Doetinchem werkt via
een uitzendbureau in de voedselketen (voedingsindustrie, land- en tuinbouwsector) en de
logistieke sector.
4. Deelt het college de mening van de SP dat in deze tijd van uiterste voorzichtigheid
i.v.m. corona, het onverstandig is om grote groepen mensen in het stadhuis te hebben?
Antwoord: Ja. Het aantal personen is op dit moment teruggebracht naar maximaal 5
personen per afspraak en maar 1 afspraak tegelijk.
5. Deelt het college de mening van de SP dat de kans op dichte concentraties van mensen
door de toestroom van steeds meer arbeidsmigranten toeneemt?
Antwoord: Uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat het aantal arbeidsmigranten, dat zich
inschrijft, juist afneemt.
6. Deelt u de mening dat de tekortschietende huisvesting van veel arbeidsmigranten
waarbij er veelal sprake is van veel mensen in een te kleine woonruimte, onaanvaardbaar
is, helemaal in tijden van Corona?
Antwoord: U suggereert dat de huisvesting van arbeidsmigranten in Doetinchem
tekortschiet. Die mening delen wij niet. De bij de gemeente bekende huisvestingslocaties
aan de Kapoeniestraat en de Dennenweg voldoen aan de normen van de Stichting
Normering Flexwonen (SNF). Op die locaties is dus geen sprake van te kleine huisvesting en
derhalve niet van een onaanvaardbaar hoog risico op verspreiding van het coronavirus. Los
daarvan heeft het bemiddelingsbureau (Flexfactory) op deze locaties het aantal
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gehuisveste arbeidsmigranten beperkt. De mogelijkheid bestaat dus dat zieke mensen zich
afzonderen van niet-zieken.
6a. Wat onderneemt u om de risico’s op besmetting voor hen te verkleinen en de toegang
tot de zorg te garanderen?
Antwoord: De algemene maatregelen van het RIVM gelden ook voor arbeidsmigranten.
Dat betekent ook thuisquarantaine bij een zieke huisgenoot. De gemeente bekijkt samen
met aanbieders van opvanglocaties zo nodig of opvang in een quarantainelocatie mogelijk
is. Dit heeft de aandacht van het Regionaal Beleidsteam/veiligheidsregio VNOG.
De Rijksoverheid geeft informatie over Corona in andere talen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronaviruscommunicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig.
Voor de arbeidsmigranten die zijn gehuisvest op locaties van Flexfactory geldt het
volgende: alle werknemers moeten bij het aangaan van de overeenkomst aantonen dat ze
zijn verzekerd. Flexfactory biedt daarbij de mogelijkheid om deel te nemen aan een
collectieve ziektekostenverzekering. Zo is voor dit bedrijf gegarandeerd dat alle
werknemers verzekerd zijn.
7. In welke mate kan de toestroom van arbeidsmigranten zorgen voor extra verspreiding
van het corona virus en is dit mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid van zowel de
inwoners van onze gemeente en Nederland als voor de arbeidsmigranten?
Antwoord: Een niet adequate huisvesting, een (gevoelde) dwang om als arbeidsmigrant
door te moeten werken ook bij verkoudheid- en griepverschijnselen, werkomstandigheden
waarbij de maatregelen van het RIVM niet of onvoldoende in acht kunnen worden
genomen of het beëindigen van de werksituatie en huisvesting vormen een risico voor
zowel de arbeidsmigrant als de maatschappij. Het Rijk roept daarom werkgevers op om te
zorgen voor hun medewerkers. Wij hebben in gemeente Doetinchem signalen dat
werkgevers hierin hun verantwoordelijkheid nemen.
8. Welke maatregelen kan en wil het college nemen om de toestroom van
arbeidsmigranten te stoppen, ook omdat de economische situatie erop duidt dat er veel
mensen zonder werk zullen komen te zitten?
Antwoord: Een aanzienlijk deel van de arbeidsmigranten werkt in de voedselketen
(voedingsindustrie, land- en tuinbouwsector) en de logistieke sector. Deze keten is – mede
gelet op de verspreiding van het coronavirus – van groot belang en de continuering
hiervan staat hoog op de prioriteitenlijst van de overheid. De participatie van
arbeidsmigranten zal nu en in de toekomst nodig blijven.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,

secretaris
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