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Geachte heer/mevrouw,
Voor de rondvraag van de commissie Mens en Maatschappij van 8 oktober jl. heeft u een rondvraag ingediend over
informatiepunten voor arbeidsmigranten. Omwille van de tijd heeft u in de vergadering aangegeven dat deze vraag
schriftelijk afgehandeld mag worden. Graag beantwoord ik uw vraag als volgt.
Vraag:
D'66 heeft signalen gekregen over de positie van Moe-landers. Hieraan kan volgens ons nog veel worden verbeterd.
Is het mogelijk, dat Traverse of een betrokken organisatie ondersteuning krijgt om een steunpunt voor Moe-landers wat
betreft de openingstijden uit te breiden, zodat men in staat wordt gesteld buiten werktijden daarvan gebruik te maken?
Mensen worden dan in staat gesteld hun problemen te bespreken en daar waar nodig ondersteuning te verkrijgen.
Antwoord:
In opdracht van Regio West-Brabant (RWB) is door bureau Gerrichhauzen en Partners een quick-scan opgesteld naar de
omvang en ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting in de regio West-Brabant. Het college heeft
op 3 juni 2013 ingestemd met de uitkomsten van deze quick-scan. De scan is u via de openbare besluitenlijst
aangeboden. Eén van de aanbevelingen uit deze scan is de volgende. Gemeenten kunnen arbeidsmigranten helpen bij
het vinden van hun weg langs de vele obstakels om huisvesting te vinden. Informatiesteunpunten, op plaatsen waar de
doelgroep aanwezig is, zijn hierbij een belangrijk middel. Uit oogpunt van efficiency en omdat de problematiek
gemeentegrensoverstijgend is, is een regionale opzet van de informatiesteunpunten gewenst. De informatiesteunpunten
die regionaal opgezet gaan worden, gaan informatie en ondersteuning bieden op alle facetten die voor arbeidsmigranten
van belang zijn. Het betreft dus het volledige spectrum met betrekking tot arbeidsmigratie en niet alleen de huisvesting.
Van de ontwikkelingen houd ik u op de hoogte.
Aan Traverse is recentelijk gevraagd hoeveel arbeidsmigranten gebruik maken van hun diensten. Dat bleek het
afgelopen jaar vrijwel nihil te zijn. De vragen voor de sociaal raadslieden zijn beperkt en hebben niet een dusdanige
impact dat daar ruimere openingstijden voor nodig zijn. Uiteraard spelen daarbij ook de financiën een rol. Vanuit de
gemeentelijke subsidie zijn hiervoor (uitbreiding uren) geen middelen beschikbaar.
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Ik vertrouw erop hiermee uw vraag correct te hebben beantwoord. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook contact
opnemen met de afdelingsmanager Stedelijke Ontwikkeling, mevrouw A. Vrijenhoek, bereikbaar via telefoonnummer
0164-277 657.
Hoogachtend,
A.J. van der Wegen, portefeuillehouder

