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1 De LSI heeft de huisvesting van arbeidsmigranten als strategisch thema vastgesteld voor de jaren 2014 en 

2015. 

2 Gemeenten die willen deelnemen aan een interventieaanpak dienen hiertoe een verzoek in bij het RPF.  

Project Integrale aanpak 

omstandigheden 

arbeidsmigranten Peelland 2015-

2016

Waarom een integrale aanpak omstandigheden arbeidsmigranten 

Peelland?

De gemeenten binnen Peelland huisvesten en bieden werk aan honderden zo niet 
duizenden arbeidsmigranten. 
Uitzendbureaus werven en selecteren buitenlandse werknemers. Een aantal 
uitzendbureaus regelt werk, pendelvervoer, huisvesting, en evt. andere voorzieningen. 
Andere arbeidsmigranten vinden zelf werk bij werkgevers in diverse branches, in 
loondienst of als zzp-er (zelfstandige zonder personeel) en regelen zelf hun huisvesting. 
De werkgevers zijn verplicht deze arbeidsmigranten het minimumloon en de 
minimumvakantietoeslag te betalen. Er zijn vermoedens dat dit regelmatig niet gebeurt, 
dan wel dat niet alle gewerkte (over)uren worden uitbetaald. 

De huisvesting van EU-arbeidsmigranten is vaak een zaak voor de werkgevers en/of 
uitzendbureaus. Hierdoor is er een (in)formele afhankelijkheidsrelatie ontstaan tussen 
werkgevers en werknemers. Een aantal misstanden bij de huisvesting van 
arbeidsmigranten is geconstateerd; dat heeft een grote publieke en politieke 
belangstelling gekregen. Gemeenten krijgen soms lastig zicht op dit soort 
huisvestingssituaties doordat arbeidsmigranten zich niet altijd inschrijven in de 
Basisregistratie Personen (BRP) en gemeenten geen toegang hebben tot het Register Niet 
Ingezetenen (RNI). 

Daarnaast speelt nog een aantal andere zaken zoals illegaal verblijf, uitkerings- en 
premiefraude, verborgen ondernemerschap, etc. 

Naar aanleiding van het bovenstaande is dit thema op 25 juni 2014 besproken in de 
driehoek Peelland. Een voorbeeldproject dat loopt in project Noord- en Midden Limburg is 
daar gepresenteerd waarna de driehoek aan de veiligheidscoördinatoren de opdracht 
verstrekte om een projectplan voor de Peelregio op te stellen. Dit projectvoorstel is op 9 
april 2015 besproken en geaccordeerd door de driehoek Peelland. Het project wordt 
uitgevoerd onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en het  
Regionale Platform Fraudebestrijding (RPF)1. In beide organisaties werken diverse 
overheden samen met als doel fraudebestrijding. Het RPF heeft het projectvoorstel op 24 
april 2015 goedgekeurd2. 
‘Zorg voor arbeidsmigranten’ is door de gemeenten Gemert-Bakel, Asten en Someren 
geprioriteerd in de Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 en wordt 
opgenomen in het Uitvoeringprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018.
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Doel:
 De gemeente heeft zorg voor haar inwoners. Daarbij horen ook de arbeidsmigranten die 
zich in de gemeente vestigen. De problematiek rond arbeidsmigranten bestaat uit 
verschillende elementen. De meest in het oog springende zijn de huisvesting, de 
arbeidsverhoudingen en de handhaving van wetten en regelgeving. 
De brede doelstelling van het project is middels actieve interventies Peelbreed het zicht 
krijgen op, het voorkomen en bestrijden van illegale huisvesting van arbeidsmigranten en 
daarmee samenhangende misstanden alsmede het voorkomen en bestrijden van 

uitbuiting van (illegaal in Nederland verblijvende) personen, belasting- en premiefraude, 
uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, onderbetaling, illegale verwerving van inkomen.

Wat willen we bereiken?

Door het behalen van onderstaande doelstellingen willen we de hierboven genoemde 
brede doelstelling bereiken:

Handhaven van wet- en regelgeving bij illegale en onveilige huisvesting van •
arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende misstanden op een gewenst en 
beheersbaar niveau brengen; 
Idem voor de wetgeving van de landelijke partners gericht op de aanpak van •
onrechtmatigheid m.b.t. Uitkeringen, Belastingen, Toeslagen en dergelijke; 
Verbeteren van het inzicht in de huisvesting van arbeidsmigranten, de aantallen •
gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners; 
Het aanpakken van diegenen (huisjesmelkers en malafide werkgevers) die de •
huisvesting van arbeidsmigranten organiseren en er geld aan verdienen; 
Door middel van publiciteit de spontane nalevingsbereidheid van de regelgeving •
bevorderen. Dit geldt voor legale huisvestinglocaties, juiste persoonsregistratie en 
rechtmatig voeren van een buitenlands kenteken; 
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de arbeidsmigrant, hen loskoppelen •
van de afhankelijkheidsituatie van de werkgever; 
Signaleren van zorgaspecten (armoedebestrijding) en deze signalen doorgeleiden •
naar de daartoe geëigende instanties;
Dit vormgeven middels een regionale aanpak waarbij de samenwerking gezocht •
wordt met het Helmondse Interventie Team (HIT)
Het na de projectperiode borgen van de opgezette regionale aanpak, waarbij het •
de voorkeur heeft dit te koppelen aan het Helmondse Interventie Team (HIT)

Wanneer gaan we het doen? 

Het betreft een eenjarig project dat loopt van 1-7-2015 tot 1-7-2016. 

Hoe gaan we het doen? 

Onder aansturing van het RCF wordt het project opgepakt. Hierbij wordt uitgegaan van 
een meerwaarde van de aanpak in multidisciplinair en regionaal verband. 

Operationele acties worden ingesteld op basis van ingebrachte signalen alsmede naar 
aanleiding van binnengekomen tips en andersoortige informatie. De focus zal zowel op de 
arbeidsmigrant als op de betrokken uitzendbureaus liggen. 
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3 het RCF Kenniscentrum Handhaving is gekoppeld aan het RPF. 

Projectstructuur 

Stuurgroep
Voor het slagen van het project is borging van de bestuurlijke opdracht een vereiste om 
te kunnen sturen op commitment, inzet en medewerking van de managementlagen en de 
uitvoerende medewerkers van de deelnemende gemeenten en landelijke partners. 
Daarom wordt een stuurgroep geformeerd waarin bestuurders van de belangrijkste 
partners (gemeenten, Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV en Politie) vertegenwoordigd 
zijn. Vanuit de gemeenten worden zowel bestuurders belast met openbare orde (OOV) 
als Wonen (RO/BWT) betrokken. Vanuit OOV heeft burgemeester van Zomeren zich 
bereid verklaard. Vanuit Wonen is een verzoek neergelegd bij de Peelland-bestuurders 
die participeren in de Stuurgroep Arbeidmigranten van de MRE (wethouder Stienen en 
wethouder van Zeeland van de gemeente Laarbeek). 

De stuurgroep zal waken over het palet aan handhavingsactiviteiten, waarbij de algehele 
coördinatie, uniforme afstemming en facilitering belangrijke aspecten zijn. Voorzitter van 
de stuurgroep is burgemeester van Zomeren van de gemeente Gemert/Bakel. 

Projectgroep
De projectgroep richt zich op integrale handhavingsactiviteiten. Deze projectgroep zal 
ingevuld worden vanuit de deelnemende gemeenten en landelijke partners. 

Projectleider
Vanuit de participerende gemeenten wordt een operationeel projectleider geworven. We 
streven hier naar een directe koppeling met het HIT-team door de coördinator van het 
HIT team als projectleider te benoemen. Ondersteuning wordt gezocht bij een van de 
handhavingsteams van de deelnemende gemeenten. 

Elke deelnemende partij zal een projectverantwoordelijke aanwijzen. De operationeel 
projectleider is, samen met een adviseur van het RCF3, verantwoordelijk voor het 
samenbrengen van partijen, delen van risico adressen en het organiseren van 
casusoverleg en controles.

Tevens draagt de operationeel projectleider in samenwerking met de adviseur van het 
RCF de zorg voor het verzamelen van resultaten, delen van het gezamenlijk belang en 
terugkoppelen van resultaten middels een rapportage aan de stuurgroep.

Deelnemende organisaties en hun rol 

RCF Kenniscentrum Handhaving
Het RCF stelt een adviseur aan die verantwoordelijk is voor de projectbegeleiding bij de 
gemeenten. Tevens vervult het RCF de linking-pin functie tussen de diverse 
ketenpartners en begeleidt het casusoverleg. 

Gemeente
Elke gemeente heeft een lokaal team waarin controles worden voorbereid, uitgevoerd en 
van waaruit eventuele vervolgacties worden bepaald. De samenstelling en organisatie 
van dit team wordt lokaal bepaald. Geadviseerd wordt om het lokaal team met de 
volgende disciplines uit te rusten: 
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Beleidsmedewerker handhaving (of OOV): coördinatiefunctie en aanspreekpunt •
voor regio;
Handhaving: toezichthouders voor daadwerkelijke controles, jurist(en)  voor •
eventuele vervolgacties;
Vergunningen/RO: afstemming lokaal huisvestingsbeleid, bestemmingsplannen en •
vergunningen;
Brandweer (eventueel): toezichthouders voor daadwerkelijke controles•
Politie: wijkagenten voor ondersteuning bij controles en uitwisseling relevante •
informatie. 

Met de volgende disciplines wordt hoofdzakelijk relevante informatie uitgewisseld. Deze 
kunnen naar behoefte worden toegevoegd aan het Lokale Team:

BRP: uitwisseling BRP gegevens van adressen waar arbeidsmigranten verblijven;•
Leerplicht: uitwisseling gegevens indien leerplichtige kinderen aangetroffen •
worden;
Sociale Zaken: controle op uitkeringsfraude. •

Concreet is de gemeente verantwoordelijk voor onderstaande uitvoering:

De gemeente controleert panden waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is •
van overtreding van woningwetregelgeving, brandveiligheidsvoorschriften of 
bestemmingsplannen. Bij het aantreffen van illegale bewoning (bedrijfslocaties) of 
het onttrekken van woonruimte (‘eigenhandige’ wijziging van bestemming) 
onderneemt de gemeente vervolgstappen.
De gemeente controleert de afgegeven vergunningen op verblijfslocaties van EU •
arbeidsmigranten. Zij geeft zo nodig waarschuwingen bij regelovertreding en stelt 
daarbij een termijn vast om een exploitatievergunning dan wel, indien van 
toepassing, andere vergunningen in orde te maken. Indien sprake is van recidive, 
wordt zo mogelijk repressief opgetreden door de betrokken, handhavende dienst.
De gemeente controleert op grond van dienstverbandgegevens of EU-•
arbeidsmigranten voldoen aan de wettelijke verplichting tot inschrijving in de BRP. 
Bij vaststelling van de verplichting wordt de registratie direct geregeld.
De gemeente controleert of werknemers, naast inkomen uit arbeid, tevens een •
uitkering genieten. Als dit zo is, wordt nagegaan of de werknemer hiervan 
melding heeft gedaan aan de betreffende instantie of gemeente.

Belastingdienst
De Belastingdienst zorgt voor het detecteren en corrigeren van fiscale fraude c.q. 
onrechtmatig gebruik van toeslagen. Daarnaast zal binnen het project ook aandacht zijn 
voor openstaande belastingschulden.

De Belastingdienst kan op grond van signalen uit de interventies bij een onderneming 
een waarneming ter plaatste uitvoeren waarbij zaken zoals het al dan niet voeren van 
een onderneming, het al dan niet in dienst hebben van personeel, het al dan niet voldoen 
aan administratieve verplichtingen en het aangeven van onjuiste of onvolledige inkomens- 
en/of vermogensbestanddelen kunnen worden ontdekt. Deze waarnemingen ter plaatse 
en de eventueel hieruit voortvloeiende boekenonderzoeken kunnen leiden tot correcties 
met betrekking tot omzet-, vennootschaps-, inkomstenbelasting en loonheffing 
.Onderzoeken op deze belastinggebieden resulteren in administratieve (opleggen van 
voorlopige aanslagen, primitieve aanslagen, naheffings- en navorderingsaanslagen, 
boetes) of strafrechtelijke afdoening.

Vanuit het Landelijk Coördinatiecentrum Auto (LCA) van de Belastingdienst wordt tijdens 
controles onderzoek verricht naar de juiste toepassing van de regelgeving van autos met 
een buitenlands kenteken.
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Politie
Gezien de aard van de controlewerkzaamheden, bestuurlijke handhaving, zullen de 
controleteams opereren zonder dat directe politie-inzet nodig is. Door de politie zullen de 
controlewaardige verblijfsadressen en -locaties van EU-arbeidsmigranten vooraf gecheckt 
warden op veiligheidsaspecten. Door de politie gekwalificeerde risicoadressen zullen te 
allen tijde met politieondersteuning bezocht worden.

De politie heeft capaciteit beschikbaar voor ondersteuning bij de risicoadressen en de 
adressen waar de toegang in eerste instantie is geweigerd en waarvoor in overleg met de 
plaatselijke burgemeester een machtiging tot binnentreden is afgegeven. De inzet van de 
capaciteit voor de bedoelde adresbezoeken zullen in overleg met de politie gepland 
worden.
Situaties waarbij personen op de controlelocatie worden aangetroffen waarvan het 
vermoeden bestaat (na identiteitsonderzoek) dat die illegaal in Nederland blijken te 
verblijven, worden aan de (vreemdelingen-)politie gemeld en de politie bepaalt de 
vervolgstappen.

Sociale Verzekerinqsbank
De leef- en/of woonomstandigheid is een belangrijk gegeven als het gaat om uitkeringen 
die door de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt (de AOW, de AlO, de AKW en de 
ANW-uitkeringen). Deze zijn afhankelijk van het al dan niet hebben van een partner 
en/of kind(eren) waarbij ook het inkomen van een eventuele partner een rol speelt. Eén 
en ander wordt bij de interventies op juistheid gecontroleerd.

UWV
Het UWV controleert of personen naast een lopende uitkering inkomsten genieten en/of 
werkzaamheden uitvoeren waarvan geen melding is gemaakt. Het niet of onvolledig 
melden van de werkzaamheden kan leiden tot terugvordering van ten onrechte 
verstrekte uitkeringen en beëindiging dan wel aanpassing van lopende uitkeringen. Ook 
kan het aanleiding zijn om daarnaast een boete of maatregel op te leggen. In bepaalde 
gevallen zal tevens sprake zijn van een strafrechtelijke afdoening van de 
uitkeringsfraude.

Inspectie SZW - Directie Arbeidsmarktfraude

De Inspectie SZW zal in principe geen actieve rol hebben in de uitvoering van controles op 

verblijfslocaties.De controles op de verblijfslocaties kunnen gegevens opleveren welke voor de 

Inspectie SZW, directie AMF of in het bijzonder voor het project AMU, aanleiding zijn om nader 

onderzoek te verrichten.

Onderlinge informatie uitwisseling en omgang met de media

Onderlinge informatie-uitwisseling 
De partners binnen het interventieteam (IT) wisselen gegevens uit op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst interventieteams. Hierbij wordt de geldende wet- en 
regelgeving in acht genomen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die artikel 64 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) biedt voor het uitwisselen van 
gegevens.
Indien informatie wordt uitgewisseld met een niet- IT-partner, zal in overleg met de 
regiegroep een convenant gegevensuitwisseling worden opgesteld.
Informatie van de Belastingdienst zal niet met andere partners dan convenantpartners 
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gedeeld worden.

Omgang met de media
Elke gemeente kan redenen zien om uitgevoerde controles te publiceren.
Daar dit project plaatsvindt binnen de LSI-structuur, zullen de afspraken die binnen de 
LSI hieromtrent gemaakt zijn te worden nageleefd. Dit betekent dat publicatie pas
plaatsvindt na voorafgaande goedkeuring van alle deelnemende LSI partners.

Communicatie met derden over het project verloopt uitsluitend via de voorlichter van de 
betrokken gemeente in overleg met de programmamanager Interventieteams van het 
RCF. Deze legt, in overleg met de projectleiding, conceptpersberichten vooraf aan de 
persvoorlichters van de LSI partners voor.

Meeloopverzoeken van de media worden in beginsel niet gehonoreerd.

Met betrekking tot strafrechtelijke zaken is de betrokken persofficier van Justitie bevoegd 
als woordvoerder op te treden.

Melding College Bescherming Persoonsgegevens
Een melding aan het CBP is ingevolge de Wet Suwi voor dit interventieproject niet van 
noodzakelijk. 

Relaties met andere projecten en diensten

Programma Inspectie SZW, Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU)

Daar waar signalen zich voordoen, zal samenwerking gezocht worden met het 
interventieproject AMU. Informatie vanuit de controles kan belangrijke input zijn voor dit 
interventieproject. Een gedegen structuur voor de gegevensuitwisseling zal hierbij 
belangrijk zijn om een effectieve aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche te 
bereiken.

MRE project 

Binnen de stuurgroep van de Metropoolregio Eindhoven is een regionale aanpak op het 
thema arbeidsmigranten besproken. Daarbij is vanuit het RCF het voorstel gedaan om 
het project Integrale Aanpak Arbeidsmigranten Peelland te starten en gedurende de 
operationele fase van dit project in samenspraak te bekijken of er meerdere gemeenten 
binnen de MRE willen aansluiten op de integrale aanpak. Dit zou dan bij voorkeur 
geclusterd gebeuren.

Helmonds Interventie Team (HIT)

Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht wordt met het Helmondse Interventie 
Team (HIT). Mede met het oog op het borgen van de opgezette regionale aanpak na de 
projectperiode.

Veiligheidshuis

Daar waar sprake is van multi problematiek waarbij de justitiële keten en de zorgketen 
aan elkaar gekoppeld moet worden kan de expertise van het Veiligheidshuis Brabant 
Zuidoost ingeroepen worden door middel van een adviesvraag of een Casus op Maat 
(COM)-zaak. 
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RIEC 

Daar waar sprake is van georganiseerde criminaliteit, zullen deze signalen binnen de 
wettelijke kaders door gegeven worden aan het RIEC. 

Openbaar Ministerie 

Terzake van strafrechtelijke overtredingen zal proces-verbaal opgemaakt worden en zal 

dit ter vervolging aan het OM worden overgedragen

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van dit project zal aan de volgende randvoorwaarden moeten 
worden voldaan:

Participerende gemeenten nemen een collegebesluit over deelname aan het •
interventieproject en de beschikbaarstelling van de (gedeelde) kosten voor onder 
andere de operationeel projectleider, overige projectkosten en de 
beschikbaarstelling van interne benodigde capaciteit;
Ketenpartners dienen zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht voldoende •
capaciteit (mensen en middelen), op basis van de beschreven taak, beschikbaar 
stellen;
Elke ketenpartner levert tijdig relevante signalen aan;•
Deelnemers dienen afdoeningtermijnen en afhandelingsprocessen binnen de eigen •
organisatie te bewaken en interne resultaten te labellen aan het project;
Deelnemers dienen resultaten terug te melden aan de operationeel projectleider;•
De-escalerend optreden en een goede veiligheidscheck van te bezoeken adressen •
en subjecten is van belang;
Gedurende de looptijd moet voorkomen worden dat projectverantwoordelijken en •
projectleden worden gerouleerd.

Projectrisico’s

Binnen het interventieproject kunnen de volgende risico’s optreden, die de voortgang dan 
wel de gestelde doelen kunnen beïnvloeden:

Het bijstellen van interne keuzes en strategieën van deelnemers intern kan de •
inzet bij het project bemoeilijken;
Het niet tijdig en/of met voorrang in behandeling nemen van geconstateerde •
“risicoadressen” door (keten)partners levert vertraging op in de afronding;
Ongewilde of niet voorziene aandacht van de media richting het project in een •
politiek gevoelige omgeving kan hinder opleveren voor het uitvoeren van het 
interventieproject
Veiligheid van projectmedewerkers is een zorg. Geuite bedreigingen en •
uitgeoefend geweld tegen overheidsmedewerkers worden niet getolereerd. 
Hierover worden goede afspraken gemaakt met de politie. 

Benodigde capaciteit 

De capaciteit van de deelnemende gemeentelijke partijen is in deze fase nog niet te 
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4 Kadernota integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, hoofdstuk 2, Uitgangspunten van beleid. 

duiden. Aard, ernst, omvang en oorzaak van de problematiek met betrekking tot 
huisvesting van EU-arbeidsmigranten is hierin doorslaggevend.

Uitgangspunt is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bestaande 
personele capaciteit. Dat betekent dat elke deelnemende partner de eigen 
organisatiekosten voor de inzet van personeel voor werkgroepbijeenkomsten en toezicht- 
en handhavingstaken draagt. 

De inzet van de capaciteit van de LSI-partners zal zich initieel richten op het leveren van 
informatie ter verrijking van de dossiers van de te controleren locaties. De verdere inzet 
tijdens de feitelijke controles zal worden bepaald aan de hand van de relevantie die zich 
voordoet tijdens casusbesprekingen. Informatie die tijdens de controles wordt opgehaald 
wordt door de LSI-partners achteraf beoordeeld op aanknopingspunten voor eventueel 
vervolgonderzoek.

Check met uitgangspunten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018

Bij het opstellen en uitvoeren van dit projectplan worden de volgende uitgangspunten uit 
de Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-20184 gehanteerd:

Aan veiligheid werk je samen: In het project wordt multidisciplinair en regionaal �

samengewerkt. Zie paragraaf ‘Wie gaat het doen?’
Preventie: Meer en beter zicht op de problematiek gekoppeld aan goede informatie �

voor alle betrokkenen leidt er toe dat we meer aan de voorkant van de 
veiligheidsketen kunnen opereren.  
Betrekken van burgers: In dit project worden met name de arbeidsmigranten �

betrokken. Focus hierbij ligt op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 
Integere overheid: De gemeente heeft zorg voor haar inwoners. Daarbij horen ook de �

arbeidsmigranten die zich in de gemeente vestigen. Meer zicht geeft meer grip op 
eventueel ondermijnende stromingen in de samenleving.  
Evidence Based: Onze aanpak worden gemaakt op grond van het verzamelen en �

analyseren van informatie en gebruik makend van kennis over (te verwachten) 
effectiviteit van maatregelen. Informatie gestuurd werken betekent in dit project dat 
we informatie van alle partners combineren om beter zicht te krijgen op patronen en 
misstanden. 

Wie gaat het doen? 

Onder aansturing van het RCF wordt het project opgepakt. Hierbij wordt uitgegaan van 
een meerwaarde van de aanpak in multidisciplinair en regionaal verband. 

Meerwaarde optreden in multidisciplinair verband
Integrale aanpak van de genoemde aspecten zal vanuit een multidisciplinaire aanpak een 
meerwaarde opleveren. Vanuit een integraal handhavend optreden kan zicht verkregen 
worden op de aard van de illegale huisvestingsvormen en op de omvang van de populatie 
arbeidsmigranten in de regio. Voorts wordt tijdens de controle van de huisvesting tevens 
gekeken naar misbruik en uitbuitingssituaties van de arbeidsmigrant (en diens familie). 
Uitwisseling van informatie is hierbij noodzakelijk. 

Meerwaarde optreden in regionaal verband
Zowel de efficiency als de effectiviteit van deze aanpak zal in sterke mate worden 
verhoogd indien regionaal wordt opgeschaald. Ook wordt het risico voorkomen dat de 
problematiek zich verschuift naar aanpalende gemeenten waar mogelijk minder strenge 
handhaving plaatsvindt (waterbedeffect). Omdat de locatie van huisvesting en locatie van 
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5  Exclusief formatie-uren gemeenten (ondermeer toezicht en handhaving). 

tewerkstelling in twee verschillende gemeenten kunnen liggen is ook om die reden 
sprake van een effectiviteitvoordeel bij bovengemeentelijk werken.

Aanbeveling driehoek Peelland
In het driehoeksoverleg van 9 april 2015 is het belang aangegeven van deelname van 
alle zes Peelgemeenten. 

Wat is het resultaat? 

Na afloop van het project (1-7-2016) volgt binnen 3 maanden een evaluatie. De 
doelstellingen zoals genoemd bij de paragraaf ‘Wat willen we bereiken’ worden hierbij 
meegenomen. Het eindrapport wordt aangeboden aan het LSI en de partners waaronder 
de deelnemende gemeenten. 
Voor wat betreft de borging is ons uitgangspunt dat we aanhaken aan Helmond 
Interventie Team.

Wat gaat het kosten? 

De capaciteit van de deelnemende gemeentelijke partijen is in deze fase nog niet te 
duiden. Aard, ernst, omvang en oorzaak van de problematiek met betrekking tot 
huisvesting van EU-arbeidsmigranten is hierin doorslaggevend.
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bestaande 
personele capaciteit. Dat betekent dat elke deelnemende partner de eigen 
organisatiekosten voor de inzet van personeel voor werkgroepbijeenkomsten en toezicht- 
en handhavingstaken draagt. 

Naast de organisatiekosten voor de inzet van personeel zijn er kosten voor het aanstellen 
van een projectleider en de eventuele kosten voor een vertaler die meegaat tijdens de 
controles:

Projectleider•
De benodigde inzet van een (assistent) projectleider (schaal (9) en 11) wordt 
geraamd op 20 uren per week. Kosten € 31.000,-- (zonder overhead

Overige kosten (waaronder vertaler) en onvoorziene omstandigheden•
Voor overige kosten, zoals een vertaler,  en overige onvoorziene kosten wordt een 
bedrag geraamd van € 5.000,--.

De kosten voor de projectleider en overige kosten komen voor rekening van de 
deelnemende Peelgemeenten. We hanteren hier eenzelfde verdeelsleutel als bij andere 
samenwerkingsprojecten (op basis van inwoneraantallen). Onderzocht wordt of 
cofinanciering mogelijk is via de Provincie Noord Brabant. Deze bedraagt dan maximaal € 
25.000,--. Daarom worden onderstaand 2 scenario’s weergegeven. 

Incl. subsidie provincie excl. Subisidie provincie

Helmond 4.730 15.480
Laarbeek 1.210  3.960
Someren    990  3.240
Deurne 1.650  5.400
Gemert/Bakel 1.540  5.040
Asten                         880  2.880
Subsidie prov. 25000 ----

Totaal 41000,005 41000,00
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