MOTIE
Verenigde Vergadering 25 mei 2019
Onderwerp/Thema:

Aantrekken werkgelegenheid met minder behoefte aan arbeidsmigranten

Op grond van artikel 11, derde lid van de gemeenschappelijke regeling Regio
Hart van Brabant, stelt het algemeen bestuur elke vier jaar een strategische
agenda op voor de regio. Zij raadpleegt hiervoor de gemeenteraden. De
Verenigde Vergadering van de regio Hart van Brabant, bijeen op grond van
artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, heeft
kennis genomen van de concept strategische Meerjarenagenda 2019-2023 van
het algemeen bestuur.
De Verenigde Vergadering van Regio Hart van Brabant,
in vergadering bijeen op 25 mei 2019,
constateert dat:
 In de concept strategische meerjarenagenda wordt uitgegaan van een
toename van arbeidsmigranten in onze regio;
 In de concept strategische meerjarenagenda de volgende activiteit is
opgenomen: ‘voor onze toepassingsgebieden smart industry, smart logistics
en smart leisure hebben we actuele human capital-agenda’s voor een op die
sector afgestemd samenhangend arbeidsmarktbeleid’.
 In de sector logistiek veel arbeidsmigranten werkzaam zijn in onze regio;
 In de concept meerjarenagenda arbeidsmigranten in één adem worden
genoemd met huisvestingsbeleid, niet met arbeidsmarktbeleid;
overwegende dat:
 Een grote toename van het aantal arbeidsmigranten in onze regio een
ontwrichtende werking heeft op de sociale structuur van de regio, zeker als
niet is voorzien in integraal regionaal beleid dienaangaande;
 De (groot)logistieke sector veel economische activiteit genereert die slechts
met inzet van arbeidsmigranten economisch rendabel is;
 De werving van (groot)logistieke bedrijven de vraag naar arbeidsmigranten in
de regio dus doet stijgen;
 (Groot)logistieke bedrijven dus in overwegende mate niet voorzien in
werkgelegenheid voor mensen uit de Regio, maar van daarbuiten;
verzoekt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant:
 de term “Smart logistics” op zo een wijze te interpreteren dat daaronder
niet wordt verstaan het aantrekken, faciliteren en stimuleren van
economische activiteit die voor het merendeel (>50%) met de inzet van
arbeidsmigranten wordt uitgevoerd.



In de ‘human capital-agenda' voor het toepassingsgebied smart logistics
op te nemen dat het toevoegen van economische activiteit gericht moet
zijn op werkgelegenheid voor inwoners van de regio;

Toelichting Motie
We scheppen nu veel banen in de logistiek die alleen maar economisch rendabel
zijn door lage lonen te betalen. Veelal vallen de bedrijven dan automatisch terug
op invulling met arbeidsmigranten. Daarmee scheppen we zelf het probleem van
de huisvesting van arbeidsmigranten.
Als neveneffect ontstaat in de landen waar de arbeidsmigrant vandaan komt
weer een tekort aan arbeiders die willen werken in de logistiek. Deze worden
ingevuld door het aantrekken van migranten uit niet Europese landen.
Door in te blijven inzetten op dit type werkgelegenheid creëren we vanzelf een
gigantisch probleem bij een volgende economische crisis. Spreiding in aanbod
van werkgelegenheid is essentieel om werkenloosheid zoveel mogelijk te
beperken.

Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie:
Indiener

Gemeente

Fractie

Christel van Neerven

Goirle

Pro Actief Goirle

Handtekening

Deze motie werd in de Verenigde Vergadering van 25 mei 2019
aangenomen / verworpen met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.

Voorzitter

secretaris

