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Geachte raads- en burgerleden,
Regionaal is de wens uitgesproken de internationale werknemers en hun inzet en talenten te
binden aan onze regio. Daarvoor wil de regio als Noordoost-Brabantse overheden optimale
randvoorwaarden creëren, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende en kwalitatief goede
huisvesting, scholing, gezondheid en integratie in en deelname aan onze samenleving.
De actielijn uit de Regio Deal waar de regionale aanpak op stoelt spreekt die intentie
nadrukkelijk uit: Van internationale werknemers naar nieuwe Nederlanders.
In het kader van deze actielijn zijn 47 (regionale) uitgangspunten opgesteld. Deze
uitgangspunten zijn aan ons voorgelegd ter kennisneming.
Het Regionaal Handelingsperspectief is bedoeld als een handreiking aan alle gemeenten om
beleid op te stellen. Een beleid dat recht doet aan de autonome besluitvormingsprocessen van
de gemeentebesturen in Noordoost-Brabant, dat een integrale aanpak beoogt, dat waterbedeffecten probeert te vermijden én dat toekomstbestendig is.
Middels de uitgangspunten is getracht te verwoorden dat we als regio deze medewerkers, die
we economisch zo hard nodig hebben, in de regio welkom willen heten. En dat we ook ervoor
willen zorgen dat ze goed, veilig en fatsoenlijk gehuisvest worden. Dat ze de kans wordt
geboden om te integreren en te participeren in onze samenleving voor hen die dat willen.
Het is dus geen dwingend document, maar meer een vaststelling van hoe de regio vindt hoe we
deze internationale werknemers willen ontvangen en huisvesten in onze regio. Zij hebben
immers ook recht op goede woon-, werk- en leefomstandigheden.
Wij hebben als college dit handelingsperspectief in onze vergadering van 19 oktober 2021 voor
kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding daarvan hebben wij richting de regio aangegeven
dat wij voornemens zijn om in de nieuwe raadsperiode, samen met de raad tot nieuw beleid te
komen inzake de huisvesting, integratie en participatie van arbeidsmigranten.
Daarbij hebben wij ook aangegeven dat wij ons bij een aantal van de uitgangspunten wel
afvragen of de gevolgen van het onverkort tot uitvoering brengen van deze uitgangspunten wel
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afdoende in kaart zijn gebracht en afgewogen. En dat daarnaast een aantal uitgangspunten van
een dusdanige actieve rol van de gemeente uitgaat die wij (net als de andere gemeenten) niet
altijd waar kunnen maken, maar een faciliterende rol van de gemeente wel realistisch is.
Bij het op te stellen nieuwe beleid zullen wij deze uitgangspunten dan ook meer vanuit de
achterliggende gedachten benaderen en niet zonder meer overnemen.
Als bijlage hebben wij het Handelingsperspectief toegevoegd.
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