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Arbeidsmigranten

Aan de voorzitter van het College van B&W,

Geachte voorzitter,

Op dit moment bevindt ons land zich in een ernstige crisis door de uitbraak van het 
coronavirus. Van ons allen wordt verwacht dat we zoveel mogelijk thuis werken en sociale 
situaties met grote aantallen mensen vermijden.
De vraag is echter hoe deze maatregelen zich verhouden tot de situatie waarin 
arbeidsmigranten in onze regio bevinden. Velen van hen zitten met vreemden dicht op 
elkaar in woningen en werken op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Daarnaast 
zullen veel arbeidsmigranten vanwege hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt  al snel 
hun baan verliezen. (oproepcontracten, uitzendbasis)

We hebben dan ook de volgende vragen:

1. Hoeveel arbeidsmigranten wonen er in Gorinchem en de regio?

2. In welke beroepen zijn zij werkzaam?

3. Zijn dat vitale beroepen?

4. Is bekend of de arbeidsmigranten in de huidige Coronacrisis voldoende beschermd 
zijn in hun huisvesting? (niet te dicht op elkaar wonen, geen slaapkamer delen, 
etc.)

5. Heeft het College zicht op het aantal besmettingen met het Coronavirus bij 
arbeidsmigranten in Gorinchem en de regio?

6. Kan het College aangeven welke voorzorgsmaatregelen er worden getroffen om 
besmetting met het coronavirus bij arbeidsmigranten te voorkomen?

7. Wat gebeurt er aan voorlichting voor arbeidsmigranten en gebeurt dit in hun eigen 
taal?

8. Is medische bijstand voor arbeidsmigranten adequaat gewaarborgd?

9. Op welke wijze kunnen arbeidsmigranten hun recht op medische hulp gestalte 
geven als hun werkgever of huisbaas pasjes van de ziektenkostenverzekeraar bij 
zich houdt?



Betreft schriftelijke vragen art. 41 RvO:
Datum: 22-4-2020

Pagina 2 van 2

10.Hoe is het vervoer van de arbeidsmigranten naar hun werk geregeld?
Rijden zij in busjes?

11. Is het bij het College bekend of er arbeidsmigranten zijn die niet meer kunnen terug
keren naar hun geboorteland i.v.m. inreisverboden?

12. Is het College bereid om er bij de regering op aan te dringen dat er ook voor 
arbeidsmigranten, in voorkomende gevallen, ondersteuningsmaatregelen worden 
getroffen 

Namens de SP-fractie,
Ariën van Houwelingen


