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Motie Klachtenmeldpunt voor arbeidsmigranten ter voorkoming van uitbuiting 
 

De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare vergadering op 2 juli 2020, ter behandeling 
van agendapunt 9, ‘Afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten’. 

Constaterende dat: 
 

1. In het afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten, er geen mogelijkheid is opgenomen voor 
een meldpunt voor de arbeidsmigranten om klachten over uitbuiting te melden. 

2. Minister Koolmees, van Sociale zaken en Werkgelegenheid, aangeeft dat het aanbieden van 
werken en wonen door uitzendbureau onwenselijke effecten kan hebben; als het werk 
ophoudt, men ook het dak boven het hoofd kwijt is. 

3. De gemeente, door het niet opnemen van een meldpunt voor arbeidsmigranten in het 
afwegingskader, hierdoor onvoldoende instrumenten heeft om uitbuiting te voorkomen. 

Overwegende dat: 
 

1. Er met name ‘uitwassen’ kunnen ontstaan wanneer de werkgever tevens de woonruimte 
regelt. De huisbaas is een uitzendbureau en kan mogelijk misbruik maken van de kwetsbare 
positie van de arbeidsmigranten. 

2. Wij moeten opkomen voor mensen. Want arbeidsmigratie kan iets moois zijn voor onze 
economie en samenleving, maar alleen als het sociaal en eerlijk is. 

3. Er een toegankelijk en onafhankelijk loket moet komen waar arbeidsmigranten terecht kunnen 
voor bemiddeling bij woonruimte, het melden van klachten, beroep tegen boetes, enzovoort. 

4. Er al een landelijk meldpunt van arbeidsuitbuiting van de inspectie SZW bestaat waarbij een 
lokaal meldpunt een toegevoegde waarde heeft in het signaleren van de mogelijke 
problematieken in Harderwijk. Dit kan weer teruggekoppeld worden landelijk, zodat er snel 
een ‘trend’ gesignaleerd kan worden indien noodzakelijk. 

5. Dit lokale klachtenmeldpunt inzichtelijk maakt of de afspraken die door de gemeente met de 
initiatiefnemer zijn gemaakt, worden nagekomen. 

6. De plaats van dit lokale klachtenmeldpunt gerealiseerd kan worden bij Zorg Dat. 
 
 

Verzoekt het College van Burgemeesters en Wethouders: 
 

1. In het afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten, een meldpunt voor klachten van 
arbeidsmigranten op te nemen, om op deze wijze uitbuiting van arbeidsmigranten te 
voorkomen. 

2. Dit meldpunt voor het melden van klachten van arbeidsmigranten samen met de omliggende 
gemeenten Ermelo en Zeewolde op te pakken, gezien de werkregio van de  
arbeidsmigranten die in Harderwijk gevestigd zijn. 

3. Voorlichting over het meldpunt in diverse talen beschikbaar te maken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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