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Woerden 22 juni 2020

Geacht college,

Hoewel COVID-19 nu minder hard om zich heen lijkt te grijpen in Nederland, blijken reeële risico’s voor het 

ontstaan van nieuwe besmettingshaarden onverminderd aanwezig. Helaas zijn dergelijke brandhaarden hoe 

groot of klein dan ook in de afgelopen periode in de praktijk reeds aangetoond in diverse gemeenten GGD .  1

De informatie die RIVM is evident voor een toenemend risico op nieuwe brandhaarden op plaatsen waar 

mensen dicht op elkaar wonen of werken, waar mensen langere tijd bijeen zijn in onvoldoende geventileerde 

ruimten en daar waar de hygiene maatregelen in onvoldoende mate in acht (kunnen) worden genomen. 

Dergelijke situaties kunnen gevolg zijn van onverantwoord menselijk handelen maar kunnen ook aanwezig zijn 

door de omstandigheden waarin men woont en/of werkt en waar de mensen zelf weinig tot geen invloed op 

hebben.  

Een andere realiteit is dat de informatie van de rijksoverheid ter voorkoming van besmettingen een deel van de 

bevolking mogelijk niet adequaat bereikt wegens taalproblemen of andere problematiek.  

 

De gemeente Woerden draagt te alle tijden in meer of in mindere mate een bepaalde verantwoordelijkheid in het 

waarborgen van een gezonde leefomgeving voor zijn inwoners. Ik heb daarom de volgende vragen aan het 

college,

Arbeidsmigranten

1. Hoe is het thans gesteld met de huisvesting van de arbeidsmigranten die werkzaam zijn in bedrijven in en 

rond Woerden? Om hoeveel mensen gaat het? Wat zijn de landen van herkomst? Heeft het college zicht op 

de huisvesting van al deze mensen, waar en hoe wonen zij, wilt u dit in cijfers concretiseren? 

2. Is bekend of zich onder de in Woerden en omgeving te werk gestelde bevolkingsgroep arbeidsmigranten 

Covid-19 besmettingen hebben voorgedaan? Zo ja, om hoeveel besmettingen gaat het? Is er in de 

huisvesting en werkomgeving van deze arbeidsmigranten sprake geweest van brandhaarden? 

3. Is de zorg voor deze arbeidsmigranten gewaarborgd? Is de zorg ook gewaarborgd indien zij hun baan zijn 

kwijtgeraakt en zij om wat voor reden dan ook nog niet zijn terug verhuist naar hun thuisland? Zijn de 

arbeidsmigranten in voldoende mate geïnformeerd over Covid-19, de rijksmaatregelen en over de 

beschikbaarheid van testmogelijkheden en eventueel noodzakelijke en beschikbare zorg?

4. Hoe houdt het college toezicht op de handhaving van de Covid-19 maatregelen in de bedrijven en de 

woonlocaties waar arbeidsmigranten te werk worden gesteld?

5. Heeft het college er zicht op welke uitzendbureau’s arbeidsmigranten leveren aan Woerdense bedrijven, en 

weet u of dit malafide bedrijven zijn? Hoe houdt u toezicht op deze bedrijven? En op de wijze waarop zij al 

dan niet voldoen aan de noodzakelijke maatregelen nemen en handhaven ter voorkoming van verspreiding 

of het ontstaan van brandhaarden? Welke rol neemt het college hierin in? Wat is uw verantwoordelijkheid, of 

wat ziet u als uw taak als het gaat om het waarborgen van een gezonde leefomgeving van de Woerdense 

bevolking? 
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6. Waar worden de arbeidsmigranten die in Woerden en omgeving werken gehuisvest als het arbeidscontract 

afloopt of om wat voor reden dan ook niet wordt verlengt? Heeft u er zicht op waar zij dan verblijven en 

onder welke omstandigheden? Heeft u m.b.t. afspraken met de werkgevers? En hoe wordt gewaarborgd dat 

de huisvesting passend is onder de grenzen van de overheidsmaatregelen m.b.t. het covid-19 virus?

7. Houdt het college zicht op het woon-werkverkeer van de arbeidsmigranten? Worden zij vervoerd met busjes 

en zo ja wordt hier toezicht gehouden op het naleven van de Covid-19 richtlijnen? Houdt het college daarbij 

de vinger aan de pols? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

8. Heeft u contact met de werkgevers over de huisvesting van hun arbeidsmigranten (zowel MKB als de 

multinationals)? Kunt u de gemeenteraad informeren over de mate van tevredenheid hierover van de 

werkgevers? Wat is hun ervaring met de gezondheidsaspecten m.b.t. Covid-19 maatregelen waar zij mee 

zijn geconfronteerd? Zijn er financieel consequenties? Zo ja, is bekend wat de effecten daarvan zijn op de 

werkgelegenheid? 

9. Legt de huisvesting van arbeidsmigranten nu er meer ruimte nodig is wegens de Covid-19 maatregelen een 

extra druk op de woonvoorraad? Zo ja, wat betekent dit voor de huisvesting van ingezetenen? Heeft dit 

effect op de wachttijden voor ingezetenen? 

10. Bent u het eens dat arbeidsmigranten veilig moeten kunnen wonen en werken en dat het college 

verantwoordelijkheid draagt in relatie tot de veiligheid van de Woerdense bevolking? 

11. 17 april 2018 Stuurde Otto Workforce een brandbrief aan B&W inzake huisvesting arbeidsmigranten 

(18.007943). Hoe is het huidige college daarmee omgegaan? Zijn de problemen die erin worden genoemd 

opgelost en is er concreet gekeken naar de erin voorgestelde oplossingen of bent u bereid om onder de 

huidige omstandigheden er vaart mee te maken?

12. Heeft u de Woerdense bevolking geconsulteerd over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente of 

aan de randen van de gemeenten? Verwacht u problemen en zo ja welke? Welke andere oplossingen zijn er?

Laag geletterden en anderstaligen. 

13. Is bekend of in Woerden mensen zijn die wegens taalprobleem de informatie van de rijksoverheid niet tot 

zich kunnen nemen? Of heeft u daar reeds actie op ondernomen? Gaat het dan om laaggeletterdheid of het 

nog niet beheersen van de taal? Welke acties heeft het college ondernomen om deze mensen adequaat te 

informeren? Hoe houdt u de vinger aan de pols om de mensen eventueel te helpen en te ondersteunen bij het 

nemen van de nodige hygiene maatregelen in hun woonomgeving? 

Minder draagkrachtigen

14. Voor mensen met een smalle beurs is het wellicht niet eenvoudig om zich de middelen te verschaffen die 

nodig zijn voor hygiënemaatregelen, zoals zeep en mondkapjes. Wat doet de gemeente om die groep mensen 

tegemoet te komen? Bent u bereid om bijvoorbeeld de voedselbank extra te faciliteren of via 

maatschappelijk werk? Of zijn er nog andere mogelijkheden die nog niet zijn uitgeput? 

15. Hoe ziet de gemeente de rol van de rijksoverheid als het gaat om eventuele extra kosten die de gemeente 

maakt om het covid-virus geen voet aan de grond te geven in onze gemeente en de kwetsbare inwoners met 

weinig financiële draaglast ter wille te kunnen zijn?

Hoogachtend,

Wilma de Mooij
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