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Geacht college,

In de media verscheen een bericht1 over onveilige situaties in een flatgebouw aan de 
Geresstraat ten gevolge van mogelijk dubieuze huisvesting van al dan niet tijdelijk verblijvende 
arbeidsmigranten. De VVD-fractie heeft over dat specifieke verhaal inmiddels vragen gesteld 
aan u. De SP is echter van mening dat het probleem breder is en daarom ook een andere 
aanpak vergt dan alleen ingaan op incidenten of overlastbestrijding. Mede door ervaringen 
opgedaan bij werkbezoeken aan de afdeling Handhaving van de gemeente, heeft de SP-
fractie de volgende vragen aan u:

1. Deelt u de mening van de SP dat de in de media vermelde problematiek op de 
Geresstraat niet op zichzelf staat? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om prioriteit te geven aan controle en handhaving op het gebied 
van onveilige bewoning van panden door (al dan niet tijdelijk verblijvende) 
arbeidsmigranten? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u onze mening dat de effecten van huisvesting van grote aantallen 
arbeidsmigranten in wijken die onder druk staan, de leefbaarheid verder onder druk 
zetten? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke middelen heeft u om hieraan iets te doen en wat 
gaat u doen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren?

Onlangs nam de gemeenteraad het raadsvoorstel over 'short stay' aan, evenzogoed 
dreigen mensen de dupe te worden van een afhankelijkheidspositie rondom hun werk.
Arbeidsmigranten worden in sommige gevallen uitgebuit door werkgevers of 
uitzendorganisaties. Soms door de koppeling van werk aan huisvesting, het niet conform 
CAO of volgens de geldende Nederlandse wetgeving betalen van salaris. In andere 
gevallen door arbeidsmigranten te laten werken zonder enige vorm van contract. In dit 
laatste geval worden dus ook geen belastingen of premies ingehouden of afgedragen.

4. Bent u bereid om in samenwerking met andere overheden en betrokken instanties 
beleid te ontwikkelen waardoor er geen afhankelijkheid meer is van de 
(arbeid)migrant richting de werkgever of uitzendbureau als het gaat om huisvesting? 
Zo nee, waarom niet?

5. Gezien de ligging van Venlo is het mogelijk dat arbeidsmigranten werkzaam zijn in 
Duitsland maar tijdelijk woonachtig in de gemeente Venlo of omgekeerd. Bent u 
bereid om ook met de Duitse overheden afspraken te maken om uitbuiting van 
arbeidsmigranten en slechte huisvesting van deze groep tegen te gaan? 
Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om beleid te ontwikkelen waardoor wijken, stadsdelen en het 
buitengebied een evenredige verdeling van huisvesting van arbeidsmigranten 
krijgen? Zo nee, waarom niet?

1 http://www.omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/25005/onveilige-situaties-door-overvolle-appartementen-geresstraat/

http://www.omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/25005/onveilige-situaties-door-overvolle-appartementen-geresstraat/


7. Bent u bereid om - als er bewijzen zijn dat ondernemers gebruik maken van 
constructies waardoor de Nederlandse wetgeving of geldende CAO wordt ontdoken 
- beleid te ontwikkelen om dergelijke ondernemers samen met andere overheden en 
instanties aan te pakken? Zo nee, waarom wenst u deze vorm van misbruik van 
menselijk kapitaal in de gemeente Venlo voort te laten bestaan?

8. Deelt u onze mening dat lering moet worden getrokken uit de arbeidsmigratie uit de 
jaren zeventig van de vorige eeuw, dat arbeidsmigranten voor een groot deel ook in 
Nederland verder hun bestaan wensen op te bouwen, en dat om die reden 
vroegtijdige integratie in de Nederlandse samenleving van groot belang is? 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, wat staat u voor om een herhaling van de 'fouten' rondom integratie uit het 
verleden te voorkomen?

9. Deelt u onze mening dat als arbeidsmigranten de wens hebben in Nederland een 
bestaan op te bouwen het beheersen van de Nederlandse taal een vereiste is? 
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, bent u bereid om hier beleid voor te ontwikkelen, en zo ja, u ziet u dit (nieuwe) 
beleid in relatie tot eerdere bezuinigingen en het beëindigen van bijvoorbeeld het 
Taalmaatjesproject? 

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn,
Met vriendelijke groet,

Fractie SP-Venlo, 
Ton Heerschop


