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Beantwoording schriftelijke vragen fractie Forza! over
de gevolgen van de openstelling van de grenzen voor
arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije

Verzenddatum

0 5 FEB. ZOU

Geachte heer, mevrouw.
Op 7 januari 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over de
gevolgen van de openstelling van de grenzen voor arbeidsmigranten uit Roemenië en
Bulgarije. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Hoe staat u ten opzichte van de komst van arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije nu
op 1 januari 2014 de grenzen voor hen zijn open gegaan?
Antwoord: de Rijksoverheid heeft met de Europese Unie afgesproken dat per 1 januari 2014
inwoners uit Roemenië en Bulgarije recht hebben op vrij verkeer van werknemers. De
mogelijkheid tot arbeidsmigratie is daardoor een afspraak waarover wij geen zeggenschap
hebben.

Vraag 2:
Onder welke voorwaarden mogen arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië zich in onze
gemeente vestigen?
Antwoord: indien arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië zich in Haarlemmermeer
willen vestigen, dienen zij zich bij een verblijf van langer dan 3 maanden, zoals elke burger
uit de Europese Unie, in te schrijven bij de gemeente Haarlemmermeer en de Immigratie en
Naturalisatiedienst (IND).
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Vraag 3:
Bent u eventueel bereid gebruik te maken van de mogelijkheden die de zgn. Rotterdamwet
biedt?
Antwoord: wij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die de Rotterdamwet biedt om, met
toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in te grijpen
om achterstandswijken leefbaarder te maken. Op dit moment is daar in Haarlemmermeer
geen aanleiding voor.

Vraag 4:
Welke kansen en bedreigingen ziet u met de komst van arbeidsmigranten?
Antwoord: alle inwoners van Haarlemmermeer hebben dezelfde kansen, mits zij zich
daarvoor zelf inzetten.

Vraag 5:
Verwacht u dat de werkgelegenheid voor onze eigen inwoners in onze gemeente achteruit
zal gaan nu op 1 januari 2014 de grenzen voor Roemen en Bulgaren zijn open gegaan?
Antwoord: nee, wij verwachten geen effecten voor de werkgelegenheid voor inwoners van
onze gemeente.

Vraag 6:
Zo ja voor welke bedrijfstakken gaat dit gelden?
Antwoord: zie de beantwoording van vraag 5.
Vraag 7:
Welke maatregelen gaat u nemen om het aantal arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije
te beperken?
Antwoord: geen.

Vraag 8:
Welke effecten verwacht u op de leefbaarheid voor wijken of dorpen waar veel
arbeidsmigranten zich zullen gaan vestigen?
Antwoord: het is noch bekend in welke wijken of dorpen arbeidsmigranten zich zullen gaan
vestigen, noch hoeveel dit er zijn (het CPB ging in 2013 uit van 6.000 extra arbeidsmigranten
in heel Nederland). Het is niet op voorhand bekend welke effecten het vestigen van
arbeidsmigranten heeft op de leefbaarheid.
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Vraag 9:
Hoe en op welke wijze zullen arbeidsmigranten gehuisvest worden? Zal dit ten koste gaan
van de sociale woningvoorraad in onze gemeente?
Antwoord: er is geen relatie tussen de sociale woningvoorraad en arbeidsmigratie. Nieuwe
arbeidsmigranten zullen, net als de arbeidsmigranten die nu werkzaam en/of woonachtig zijn
in Haarlemmermeer, voornamelijk gehuisvest zijn via de werkgever, het uitzendbureau of
een particuliere huisvester.

Vraag 10:
Hoe gaat de gemeente een bijdrage leveren aan het voorkomen van
misstanden/misbruik/uitbuiting van arbeidsmigranten door malafide werkgevers en
uitzendbureaus?
Antwoord: dit is niet de taak van de gemeente, maar de verantwoordelijkheid voor de
arbeidsinspectie.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de Burtoemeester,

Weterings

