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Wij stellen voor: 

 

1. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het 

verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten over te nemen; 

2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven 
a. zorg te dragen voor de uitvoering van de aanbevelingen; 
b. de raad op de daartoe afgesproken wijze periodiek te informeren over de 

voortgang van de uitvoering van het raadsbesluit met betrekking tot het 
verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten. 

 

 

 

Inleiding 

Na de openstelling van de Europese grenzen voor vrij verkeer van personen uit Midden- 

en Oost-Europa in 2007, is een toename zichtbaar van het aantal arbeidsmigranten uit 
deze landen. Volgens het CBS staan er in de Duin- en Bollenstreek meer dan 3.000 Polen 
als inwoner geregistreerd, waarvan ongeveer 1.600 in de gemeenten Hillegom, Lisse en 
Noordwijkerhout. De rekenkamercommissie constateerde voor deze drie gemeenten dat 
in het gemeentelijk beleid beperkt aandacht uitgaat naar deze groep, terwijl gesprekken 
met raadsleden uitwezen dat er behoefte is aan meer inzicht in de omvang en 
samenstelling van de groep arbeidsmigranten in de drie gemeenten en in mogelijke 

knelpunten of problemen.  
 
In september 2016 is de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een  

verkennend onderzoek naar EU-arbeidsmigranten in de gemeenten Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout gestart. Het onderzoek is – onder verantwoordelijkheid van de 

rekenkamercommissie – uitgevoerd door Platform 31.  

 

Bestaand kader en context 

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft conform artikel 9 van 
de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout tot taak de 
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 

gemeentebestuur gevoerde bestuur te toetsen. 

 

 



 

 

Beoogd effect 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de gemeenten 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout nu al invulling geven aan het beleid ten aanzien van 
EU-arbeidsmigranten. Ook wil de rekenkamercommissie met dit verkennende onderzoek 
nagaan in hoeverre aanvullend gemeentelijk beleid wenselijk is.  

 

Argumenten 

In hoofdstuk 4 van het bijgevoegde rapport treft u de conclusies en aanbevelingen aan. 
De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeenten Hillegom, Lisse en 
Noordwijkerhout zich beperkt inspannen om de instroom en aanwezigheid van EU-
arbeidsmigranten in goede banen te leiden. Vijf tot tien jaar geleden zijn uitwassen en 

schrijnende toestanden rondom huisvesting tamelijk voortvarend en adequaat opgepakt. 
Maar het voorzien in alternatieve vormen van huisvesting blijft een enigszins stroef 
proces. Op andere beleidsterreinen wordt het gemeentelijk beleid gekenmerkt door een 
afwachtende houding. Gezien het feit dat zich nauwelijks concrete knelpunten of 
probleemsituaties manifesteren, is dat op zichzelf niet problematisch. Maar nu het aantal 
vestigers dat een beroep doet op lokale voorzieningen groeit, is het mogelijk dat dit tot 
knelpunten of problemen rond de integratie in de lokale samenleving kan leiden. Thans is 

gemiddeld meer dan een op de tien inwoners van Poolse afkomst. Deze verkenning maakt 

ook duidelijk dat de groep EU-arbeidsmigranten in de regio geleidelijk van samenstelling 
verandert. Onder kinderen ligt dit aandeel fors hoger. Deze veranderde dynamiek kan 
voor de gemeenten aanleiding vormen om hun informatiepositie rondom Poolse inwoners 
te versterken. Dat bij een deel van de arbeidsmigranten sprake lijkt van structurele 
vestiging, werpt bovendien de vraag op hoe lang een situatie van gescheiden werelden, 
waarin mensen van Poolse afkomst niet gezien worden als reguliere inwoners van de 

gemeente, nog houdbaar blijft. Uit het onderzoek is gebleken dat met name rondom 
Poolse gezinnen in zekere mate hulp en ondersteuning nodig is, maar dat deze behoefte 
de betreffende instanties nog weinig bereikt.  
 
De rekenkamercommissie doet naar aanleiding van de verkenning de volgende 
aanbevelingen: 

- Besteed meer aandacht aan registratie van arbeidsmigranten. 
- Versterk de gemeentelijke informatiepositie ten aanzien van arbeidsmigranten en 

Poolse inwoners. 
- Sluit aan bij bovenlokale praktijken en kennisinfrastructuren. 
- Besteed meer aandacht aan taalverwerving en integratie. 

- Verbreed doelgroepgericht beleid waar passend en mogelijk. 

 

Kanttekeningen 

Ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor 
Conform haar onderzoeksprotocol heeft de rekenkamercommissie de rapportage voor een 
check op de feiten (ambtelijk hoor en wederhoor) aan betrokkenen voorgelegd. Deze 
ambtelijke reactie is - voor zover deze betrekking heeft op de feitelijke inhoud- 
overgenomen.  

 
Het eindrapport is op 27 februari 2017 ter informatie aan de raad geboden. Op diezelfde 

datum is het aan het college van burgemeester en wethouders voor een bestuurlijke 

reactie voorgelegd. Op het moment van opstellen van dit raadsvoorstel heeft de 

rekenkamercommissie nog geen bestuurlijke reactie mogen ontvangen. Daar de gestelde 

termijn van vier weken ruimschoots is overschreden heeft de rekenkamercommissie 

ervoor gekozen u het rapport zonder bestuurlijke reactie aan te bieden. De 

rekenkamercommissie gaat ervanuit dat ten tijde van de behandeling van het rapport in 

de commissie de reactie van het college bekend zal zijn.   

 

De rekenkamercommissie vraagt in haar raadsvoorstel de raad de aanbevelingen uit het 
rapport over te nemen. 
Zonder kennis te hebben van de reactie van het college roept de rekenkamercommissie 
de raad daarnaast op om het college te vragen om een visie op arbeidsmigranten op te 

stellen.  
 
Wat de rekenkamercommissie betreft is de raad nu aan zet.  
 



 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout werkt voor de 

gemeenteraden van deze drie gemeenten. 

 

Urgentie 

Dit is aan de raad. 

 

Evaluatie 

In het raadsbesluit vraagt de rekenkamercommissie de raad te besluiten om de raad op 

de daartoe afgesproken wijze periodiek te informeren over de voortgang van de 

uitvoering van het raadsbesluit met betrekking tot het verkennend onderzoek EU-

arbeidsmigranten. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Rapport Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten 

- Reactie college d.d. 1 juni 2017 

 

 
namens de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, 

 
 

Drs. P.A.M. van der Velde  
voorzitter  

 
 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente , 

 

gelezen het raadsvoorstel van de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout van 8 mei 2017 met als onderwerp verkennend onderzoek EU-

arbeidsmigranten, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het 

verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten over te nemen; 

2. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven 
a. zorg te dragen voor de uitvoering van de aanbevelingen; 
b. de raad op de daartoe afgesproken wijze periodiek te informeren over de 

voortgang van de uitvoering van het raadsbesluit met betrekking tot het 
verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2017, 

 

 

 

 

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


