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Raadsinformatiebrief

Betreft: Actualisatie cijfers arbeidsmigranten door Decisio
Aan de leden van de Gemeenteraad

Met raadsinformatiebrief 2020-066559 bent u begin december 2020 geïnformeerd over het “Memo cijfers
arbeidsmigranten Kop van Noord-Holland” van Decisio. De periode voor deze cijfers liep van 2010-2018. De
provincie Noord-Holland heeft Decisio gevraagd de cijfers te actualiseren tot en met 2019. Bijgevoegd treft u
de actualisatie van de cijfers aan.
In dit rapport zijn de cijfers weergegeven voor alle drie genoemde regio’s voor wat betreft:
1. Aantal arbeidsmigranten naar werklocatie, voor de jaren 2010 tot en met 2019
2. Aantal arbeidsmigranten naar woonlocatie, voor de jaren 2010 tot en met 2019
3. Belangrijkste woon-werkstromen
4. Jaarlijkse instroom en uitstroom, gemiddelde contractduur van kort verblijvende arbeidsmigranten (< 1 jaar)
en langer verblijvende arbeidsmigranten (> 1 jaar) (op basis van werklocatie)
5. Top-10 werksectoren arbeidsmigranten, naar werklocatie, peiljaar 2019
6. Een prognose van het aantal arbeidsmigranten tot 2030
Naast het memo van Decisio bent u in raadsinformatiebrief 2020-066559 ook geïnformeerd over:
- het buitenstedelijk locatieonderzoek door Sweco in opdracht van de provincie;
- de inventarisatie binnenstedelijke locaties door Stec;
- het in kaart brengen van de doelgroep.
Met deze raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gebracht over de voortgang hiervan.
Vervolg
Buitenstedelijk locatieonderzoek door Sweco:
Sweco heeft het onderzoek afgerond. Voor het onderzoek heeft Sweco gebruik gemaakt van stakeholders,
een enquête en een gesprek met de gezamenlijke raden van Schagen, Hollands Kroon en Den Helder en de
statenleden van de provincie. De uitkomst van dit onderzoek wordt op 26 mei 2021 besproken in de
stuurgroep en via een livestream op 16 juni 2021 met de raden. Daarna worden betrokken stakeholders en
initiatiefnemers van het onderzoek op de hoogte gebracht.
Binnenstedelijk locatieonderzoek door Stec:
Stec is door de provincie gevraagd om de inventarisatie binnenstedelijke locaties te onderbouwen via de
ladderonderbouwing. Medio mei 2021 is hiermee gestart.
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In kaart brengen doelgroep:
Zodra het weer mogelijk is om met 4 personen huisbezoeken af te leggen, wordt er direct gestart.
Den Helder, 8 juni 2021
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester

R. M. (Robert) Reus
secretaris

