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Onderwerp: Werkgelegenheid arbeidsmigranten 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. In de VJR op pag. 58 het volgende vermeld staat: 'samen met het bedrijfsleven de 

'mis match' analyseren, om zo meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt en in te 
spelen op de veranderende vraag' en 'de Werkcorporatie inzetten om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden'. 

2. Oost-Europese arbeidskrachten worden ingezet bij diverse bedrijven in 
Noordoostpolder; 

3. Noordoostpolder een hoog werkloosheidspercentage heeft; 
4. er door het kabinet onderzoek is geïnitieerd naar de verdringingseffecten van op 

de Nederlandse arbeidsmarkt; 
5. uit onderzoek (2014) blijkt dat traditionele allochtonengroepen, jongeren en 

laagopgeleiden 'risicogroepen' zijn en hebben de meeste concurrentie 
ondervonden van arbeidsmigratie, 

van mening dat 
1. Oost-Europese arbeidskrachten ook in Noordoostpolder een mogelijk 

verdringingseffect hebben op de arbeidsmarkt; 
2. voor diverse werkgevers mogelijk de Nederlandse arbeidsvoorwaarden een reden 

zijn om van een Nederlandse werknemer af te zien; 
3. dit niet een probleem is van alleen gemeente Noordoostpolder; 
4. inzicht verkrijgen in het waarom van aannemen van Oost-Europese werknemers 

door werkgevers uit Noordoostpolder een bijdrage kan leveren aan een effectief 
beleid van de gemeente om de werkloosheid terug te dringen, 

draagt het college op 
om objectieve onderzoeksresultaten voor Noordoostpolder te analyseren en te 
rapporteren inzake de argumentatie van werkgevers om Oost-Europese 
werknemers aan te nemen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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