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Betreft:  Vaccinatiemogelijkheid arbeidsmigranten 

 

 

Megen, 19 mei 2021 

 

Geacht college, 

 

Het is van belang om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Een hoge vaccinatiegraad biedt 

bescherming tegen een ernstig ziekteverloop, veroorzaakt door COVID-19 en draagt bij aan 

het afbouwen van de corona-maatregelen. Het is zodoende van belang om ook moeilijk 

bereikbare groepen te vaccineren. Arbeidsmigranten zijn over het algemeen lastig(er) te 

bereiken. Gezien het grote maatschappelijke belang om deze groep ook de mogelijkheid tot 

vaccinatie aan te bieden, stellen wij onze onderstaande vragen: 

 

Arbeidsmigranten  

1. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er in de gemeente Oss, uitgaande van het 

woonplaatsbeginsel en het nachtregister? 

2. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er in de gemeente Oss, niet geregistreerd in het BRP / 

nachtregister? Nb: als exacte aantallen ontbreken, graag een gerichte schatting van het 

aantal. 

3. Is het college het met de SP eens dat het van belang is om arbeidsmigranten de 

mogelijkheid tot vaccineren te bieden? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

4. Is het college het met de SP eens dat het belangrijk is arbeidsmigranten zich inschrijven 

bij de gemeente (BRP)? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

5. Gaat het college in gesprek met werkgevers en uitzendbureaus waar arbeidsmigranten 

werken, om de noodzaak van registratie te benadrukken? 



6. Op welke wijze geeft het college – al dan niet in afstemming met de GGD en andere 

instanties – invulling aan het vaccineren van arbeidsmigranten? 

 

Algemeen 

7. Wanneer verwacht het college dat arbeidsmigranten in aanmerking komen voor hun 

vaccinaties? 

8. Hoe gaat het college er voor zorgen dat deze personen (indien nodig) voor een tweede 

keer worden opgeroepen en daadwerkelijk terugkomen voor hun tweede vaccinatie? 

9. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze groep goed en correct wordt geïnformeerd 

over het belang van vaccineren en de mogelijkheden hiertoe?  
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