
 

Datum 
10 juli 2019 

Onderwerp 
Vragen Ex. art. 36, woonomstandigheden arbeidsmigranten 

 
 
Geacht college, 
 
De FNV luidt de noodklok over de woonomstandigheden van arbeidsmigranten op de tijdelijke 
huisvestingslocaties aan de Bosruiterweg in Zeewolde. Middels een petitie roept de FNV de 
burgemeester/gemeente op om de uitzendbureaus tot de orde te roepen en aan de 
geconstateerde wantoestanden, getypeerd als ‘eigenlijk een moderne vorm van slavernij’, een 
einde te maken (uit 'FNV: Gorter moet uitbuiting arbeidsmigranten aanpakken', Omroep 
Flevoland, 8 juli 2019). 
 
Daarom heeft de fractie van Zeewolde Liberaal de volgende ex Art. 36 vragen voor het college: 

1. Is het college door de FNV op de hoogte gesteld van de erbarmelijke 
woonomstandigheden van arbeidsmigranten op de tijdelijke huisvestingslocaties aan de 
Bosruiterweg in Zeewolde en was het college van deze woonomstandigheden al eerder 
op de hoogte? 

2. Wat gaat het college doen om aan deze erbarmelijke woonomstandigheden van 
arbeidsmigranten zo spoedig mogelijk een einde te maken? 

3. Is het college bereid om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek naar de
 woonomstandigheden van arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg 14 en 16 in Zeewolde 
te laten uitvoeren? 

 
In de FNV petitie staat dat arbeidsmigranten zich van uitzendbureaus niet mogen inschrijven in 
de gemeente, op straffe van ontslag. 
 
4. Kan het college aangeven hoe de wet- en regelgeving inzake inschrijving in het BRP voor 

arbeidsmigranten is geregeld, hoe zich dat verhoudt tot de mogelijke dwang vanuit 
uitzendbureaus om arbeidsmigranten daarvan te weerhouden en hoe het college daarop 
wil reageren? 
 

5. Kan het college aangeven of de arbeidsmigranten die op de Bosruiterweg 25 zijn 
ondergebracht met dezelfde door FNV geconstateerde wantoestanden te maken hebben? 

 
6. Kan het college (uitgewerkt naar locatie) aangeven hoeveel arbeidsmigranten er op de 

Bosruiterweg 14, 16 en 25 verblijven, hoeveel er van hen binnen de gemeente Zeewolde 
werkzaam zijn en hoeveel van hen – per Bosruiteradres - er in de BRP van Zeewolde 
staan ingeschreven?  

 
7.  Wat is het totaal aantal arbeidsmigranten – naar land van herkomst – dat zich tot dusver 

in de BRP van Zeewolde heeft ingeschreven? 
 
8.  Kan het college aangeven in welke mate de inschrijvingen in het BRP van 

arbeidsmigranten die verblijven op de Bosruiterweg 14, 16 en 25 overeenkomen met de 
vanuit wet- en regelgeving te verwachten verplichte aantallen inschrijvingen? 

 



9.  Is het college van mening dat de tijdelijke huisvestingslocaties aan de Bosruiterweg 14 
en 16 ook opengesteld moeten zijn voor arbeidsmigranten die buiten de gemeente 
Zeewolde werkzaam zijn?  Zo ja, op grond waarvan?  

 
 
Graag alle vragen voorzien van een toelichting. 
 
Namens de fractie van Zeewolde Liberaal,  Cees Steijger, fractievoorzitter 


