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Besluitenlijst Commissievergadering 19 november 2020 

 

Aanwezigen  

Voorzitter: J.M. van Midden 

Secretaris: E.M.J. van Straaten-Noyons 

Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.A.J.M. Goossens VLP: A. van Gestel VVD: A.T. Eijck-Stein, 

C.F.J. Verstraten GroenLinks N. el Azzouzi, L.C. Villée CDA: R. Breedveld SP: M.J.G. Heessels 

PvdA: M.S. Yap D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. 

Suijkerbuijk-Ader Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek 

College: M.A.C.M.J. van Ginderen, A.A.B. Theunis 

  

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.   

  

 

2. VASTSTELLEN AGENDA  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. BESLUITENLIJST    

De besluitenlijst van de commissievergadering van 12 november 2020 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Voorstel Veranderopgave nieuwe wet inburgering 
Vanaf 1 juli 2021 zijn de gemeenten, zoals ook voor 2013 het geval was, weer verantwoordelijk 
voor de inburgering van statushouders. Onder de verantwoordelijkheid van de gemeente kan de 
gemeente zorgen voor een goede inburgering en het leren van de taal. Hierbij zet de gemeente in 
op duale trajecten, gericht op het leren van de Nederlandse taal én participatie. Maar ook kan de 
gemeente de inburgering breder trekken dan taalscholing alleen en zo werken aan een goede 
integratie in onze samenleving. Door de verantwoordelijk wethouders van De6 is de voorkeur 
uitgesproken deze wet gezamenlijk uit te laten voeren door het Werkplein namens de De6. De raad 
wordt gevraagd het college van B&W toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging 
van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-
Brabant, waardoor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart 
van West-Brabant. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Ginderen 

 
De beraadslaging over dit raadsvoorstel geldt ter voorbereiding op de online raadsvergadering van 
26 november 2020. In de online raadsvergadering van 26 november 2020 zullen moties en/of 
amendementen enkel formeel ingediend worden en in stemming gebracht worden. Tijdens deze 
voorbereidende beraadslaging – in commissiesamenstelling- hebben 1 motie en 1 amendement bij 
dit raadsvoorstel ter bespreking ter tafel gelegen. 
 
Motie – Implementatie wet inburgering 
Het dictum van deze motie luidt als volgt:  
 
Verzoekt het college om: 
1. In 2021 voor alle nieuwkomers (statushouders en gezinsmigranten) al in de geest van de nieuwe 

Wet Inburgering te handelen, door aan de slag te gaan met thema’s van, dan wel aansluiting te 
vinden bij, het Pilotprogramma Veranderopgave inburgering1; 

2. Over deze aanpak en de voortgang daarvan de gemeenteraad te berichten via de reguliere P&C-
cyclus 

 
1 https://www.divosa.nl/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-voi  

https://www.divosa.nl/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-voi
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Wethouder van Ginderen heeft aangegeven dat nu de invoering van de nieuwe Wet inburgering 
voorlopig is uitgesteld tot 1 januari 2022 hij bij de motie de nadrukkelijke kanttekening plaatst, dat 
hij op dit moment nog niet weet wat er staat te gebeuren naar aanleiding van dit voorstel en ook 
niet wat er met de gelden gaat gebeuren, d.w.z.: het uitvoeringsbudget (noch de hoogte noch of de 
datum van 1 juli nog staat). Ook is niet duidelijk of er sprake zal zijn van overgangsrecht. 10 
december a.s. vindt er een overleg met de VNG en de minister plaats om juist dit soort 
onderwerpen te bespreken. Voor de uitvoering van de motie is het bovendien nodig, dat de inkoop- 
en contractbesprekingen met o.a. de uitvoerders van de nieuwe wet goed kunnen worden 
afgerond. Er kan dus nog niet per 1 januari 2021 in de geest van de nieuwe wet worden gewerkt. 
Daar is het echt nog te vroeg voor. Wethouder van Ginderen heeft ten aanzien van de motie 
aangegeven dat, wanneer er nota wordt gemaakt van deze kanttekening, hij stappen kan zetten 
binnen de mogelijkheden die daartoe zijn. 

 
Amendement – Veranderopgave nieuwe Wet inburgering 

 

Besluit: 
 
Een nieuw beslispunt 2 toe te voegen:  
 
“2. Het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om in gesprek te gaan met 
de raden van De6 en het Werkplein Hart van West-Brabant, met als doel de gemeenteraden in de 
gelegenheid te stellen om (tijdig) een zienswijze te geven op de beoogde uitvoering van de Wet 
inburgering 2021.”   
 
Wethouder van Ginderen heeft een tekstwijziging voorgesteld. Dit tekstvoorstel luidt als volgt: 
 
Besluit: 
 
Een nieuw beslispunt 2 toe te voegen:  
 
“2. Het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om in gesprek te gaan met 
het Werkplein Hart van West-Brabant, met als doel de gemeenteraden van de De6 in de 
gelegenheid te stellen om (tijdig) een zienswijze te geven op de beoogde uitvoering van de Wet 
inburgering 2021.”   
 
 
In de online raadsvergadering van 26 november 2020 zullen de motie en het amendement (al dan 
niet in gewijzigde vorm) formeel worden ingediend. 
 
De PvdA-fractie heeft wethouder van Ginderen nog verzocht om eind dit jaar de raad te berichten 
over de stand van zaken. Wethouder van Ginderen heeft aangeven, dat als hij nadere informatie 
heeft die concreet genoeg is, hij dan de raad daarover zal informeren.  

 
 

5. Voorstel Kaders arbeidsmigrantenbeleid 

Door de raad is als eerste onderwerp voor de raadsagenda gekozen voor het onderwerp 
‘arbeidsmigranten’ in brede zin. Arbeidsmigratie is meer dan wonen en werken alleen. Het gaat 
ook over samen leven, participeren en integreren. In de notitie worden kaders op het gebied van 
huisvesting, integratie & participatie en handhaving beschreven.  
Portefeuillehouder: wethouder Theunis 

 

De beraadslaging over dit initiatiefvoorstel geldt ter voorbereiding op de online raadsvergadering 
van 26 november 2020. In de online raadsvergadering van 26 november 2020 zullen moties en/of 
amendementen enkel formeel ingediend worden en direct aansluitend in stemming gebracht 
worden. Tijdens deze voorbereidende beraadslaging – in commissiesamenstelling- hebben 5 
moties en 10 amendementen bij dit initiatiefvoorstel ter bespreking ter tafel gelegen:  
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Amendement - Aanscherpen kader m.b.t. liaisonfunctie 
 

Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 

Het onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kader op pagina 10: 
 
“De meerwaarde van het instellen van een liaisonfunctie wordt onderzocht”  
  
Als volgt wordt gewijzigd:  
 
“Een liaisonfunctie wordt binnen de gemeente ingesteld, ten behoeve van het onderhouden van 
contacten met alle betrokken partners op, lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Deze 
liaisonfunctie heeft tevens een signaleringsfunctie met betrekking tot de zelfredzaamheid van 
arbeidsmigranten, waarbij tevens het beleid bestaanszekerheid van toepassing is”  
 
 
Amendement - Extra kader t.b.v. Nederlands taalonderwijs voor arbeidsmigranten 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 

De onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kaders op pagina 10, worden aangevuld met het kader:  
 
“Het aanbod van Nederlands taalonderwijs door werkgevers wordt door de gemeente gestimuleerd. 
Dit aanbod wordt samen met het aanbod van Nederlands taalonderwijs vanuit de gemeente onder 
de aandacht van arbeidsmigranten gebracht.” 
 

 

Amendement - Extra kader t.b.v. onder de aandacht brengen van sport- en 
recreatiemogelijkheden 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 

De onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kaders op pagina 10, worden aangevuld met het kader:  
 
“Samen met de werkgevers van arbeidsmigranten wordt het aanbod van sport- en recreatie binnen 
de gemeente Roosendaal actief onder de aandacht van arbeidsmigranten en hun kinderen 
gebracht.”  
 

 

Wethouder Theunis heeft bij dit amendement een tekstwijziging voorgesteld en stelt voor om het 

woordje ‘cultuur’ toe te voegen. 
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Amendement - Maatwerk buitengebied 
 

Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
Met dien verstande dat: 
 

De onder het kopje ‘Kaders’ benoemd kaders op pagina 9:  
 
“Tijdelijke huisvesting van agrarische werknemers op terrein van de werkgever/inhuurder tijdens 
pieken in het seizoen is toegestaan. Over het maximaal aantal te huisvesten werknemers treedt de 
initiatiefnemer in overleg met de gemeente waarbij de huisvestingsbehoefte door de initiatiefnemer 
wordt onderbouwd (maatwerk)” 
 
Worden gewijzigd in: 
 
“Tijdelijke huisvesting van agrarische werknemers op terrein van de werkgever/inhuurder tijdens 
pieken in het seizoen is toegestaan. Over het maximaal aantal te huisvesten werknemers treedt de 
initiatiefnemer in overleg met de gemeente waarbij de huisvestingsbehoefte op basis van de 
bedrijfsvoering door de initiatiefnemer wordt onderbouwd (maatwerk)” 
 
 
Amendement - Maximum aantal extra slaapplaatsen 

 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
Met dien verstande dat: 
 

Het onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kader op pagina 8 wordt aangevuld met: 
 
“Voor extra grootschalige huisvesting geldt een maximum van 1000 personen. Dit aantal wordt als 
regionale opdracht afgestemd met de buurgemeenten” 

 
 
Amendement - Regionale en integrale afstemming toezicht en handhaving 
 

Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
Met dien verstande dat: 
 

Het onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kader op pagina 11 wordt aangevuld met: 
 
“Er vindt gestructureerd regionale en integrale afstemming plaats en er wordt samengewerkt met 
o.a. Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie NVWA etc. bij controles op (huisvesting van) 
arbeidsmigranten  
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Amendement – Ronde Tafel  
 

Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 

De onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kaders op pagina 10, worden aangevuld met het kader:  
 
“Er wordt een Ronde Tafel opgericht met betrokken maatschappelijke partijen, zoals 
maatschappelijk werk, scholennetwerk en kerken, om de voortgang van beleid en ontwikkelingen 
op het thema arbeidsmigranten met elkaar te bespreken en zo nodig bij te stellen” 
 
Wordt gewijzigd in: 
 
“Er wordt een Ronde Tafel opgericht met betrokken maatschappelijke partijen, zoals 
maatschappelijk werk, scholennetwerk en kerken en met arbeidsmigranten om de voortgang van 
beleid en ontwikkelingen op het thema arbeidsmigranten met elkaar te bespreken en zo nodig bij te 
stellen” 

 

 

Amendement – Structureel overleg 

 

Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
Met dien verstande dat: 
 

Het onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kader op pagina 10 wordt aangevuld met: 
 
“De gemeente organiseert gestructureerd overleg met huisvesters en grote inleners van 
arbeidsmigranten waarin o.a. overlast, goede voorlichting, warm welkom en het aantal gehuisveste 
personen i.r.t. plaats van werklocatie aan de orde komen” 
 

 

Amendement - Wijzigen kader ten behoeve van ontspanning en samenkomst 

arbeidsmigranten 

 

Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
‘Met dien verstande dat: 
 

Het onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kader op pagina 8: 
 
“Er moet voldoende buitenruimte voor de arbeidsmigranten beschikbaar zijn”  
  
Als volgt wordt gewijzigd:  
 
“Er dient gelegenheid te zijn voor samenkomst en ontspanning.”  
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Amendement - Zoekgebied grootschalige huisvesting 
 

Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
Met dien verstande dat: 
 

Het onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kader op pagina 8 wordt aangevuld met: 
 
“Het zoekgebied voor grootschalige huisvesting voor short en midstay is aan de randen van 
bedrijventerreinen of op bedrijventerreinen. Het college brengt hiervoor geschikte locaties in beeld.” 
 

 

Wethouder Theunis heeft een tekstwijziging bij dit amendement voorgesteld. Dit tekstvoorstel luidt 
als volgt: 
 
Besluit: 
 
Beslispunt 1 “In te stemmen met de gestelde ‘Kaders arbeidsmigrantenbeleid’.” 
 
Aan te vullen met:  
 
Met dien verstande dat: 
 

Het onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kader op pagina 8 wordt aangevuld met: 
 
“Het zoekgebied voor grootschalige huisvesting voor short en midstay is aan de randen van 
bedrijventerreinen of op bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld.”  
 

 

Motie – Aanpassen Paraplubestemmingsplan 

 

Het dictum van deze motie luidt als volgt:  

 

Besluit 

Het college te verzoeken een voorstel voor te bereiden om het maximaal aantal in een woning 

woonachtige personen dat niet samen tot een huishouden behoort te verlagen. 

 

 

Wethouder Theunis heeft aangegeven de motie zo te interpreteren dit te onderzoeken en dat hier 

helderheid over moet zijn bij behandeling van de Woonagenda. 

 

 

Motie – Aantal arbeidsmigranten 

 

Het dictum van deze motie luidt als volgt: 

 

Besluit 

Het college te verzoeken een 0-meting uit te voeren naar het daadwerkelijk aantal 

arbeidsmigranten dat in de gemeente is gehuisvest en waar, waardoor inzicht wordt verkregen op 

spreiding over de stad. 

 

 

 

 



7  

Wethouder Theunis heeft aangegeven deze motie niet te interpreteren als een nulmeting, maar dat 

de gemeente continue globaal weet om welke aantallen gaat, dus dat het college met deze motie 

verzocht wordt om nog beter inspanning te leveren om nog beter zicht te krijgen op de aantallen 

arbeidsmigranten, met dien verstande dat dit nooit exact in kaart zal kunnen worden gebracht.  

 

 

Motie – Huisvestingsverordening Roosendaal 

 

Het dictum van deze motie luidt als volgt:  

 

Verzoekt het college om: 

1. Naast de huidige regelgeving te komen tot een huisvestingsverordening met een 

leefbaarheidstoets en daarbij behorende beleidsregels die moeten leiden tot een nieuw 

vergunningenstelsel inzake het omzetten en/of splitsen van woningen, waarbij dan voortaan 

twee vergunningen noodzakelijk zijn: 

a. een omgevingsvergunning om te toetsen of de extra woningen passen in de straat; 
b. een omzettingsvergunning of een vergunning tot woningvorming 

(huisvestingsverordening) om te bekijken of de verandering past bij de woningvoorraad 
en of de straat leefbaar blijft; 

2. In afwachting van het nieuwe beleid, indien mogelijk, nieuwe aanvragen tot splitsen en 
omzetten van woningen te bevriezen c.q. aan te houden en dan vervolgens te toetsen aan het 
nieuwe beleid; 

 

 

Motie – Meedoen in Roosendaal 

 

Het dictum van deze motie luidt als volgt:  

 

Besluit 

Het college te verzoeken samen met de inleners een praktische uitwerking te maken voor een 

warmer welkom voor arbeidsmigranten. 

 

 

Motie – Ontkoppelen arbeidscontract en wooncontract  

 

Het dictum van deze motie luidt als volgt:  

 

Besluit 

1. Bij het kabinet aan te dringen op wet- en regelgeving voor het ontkoppeling van huur- en 

arbeidscontracten   

2. Het college te verzoeken in gesprek te gaan met werkgevers en uitzendbureaus om afspraken 

te maken over de ontkoppeling  

 

In de online raadsvergadering van 26 november 2020 zullen de moties en amendementen (al dan 
niet in gewijzigde vorm) formeel worden ingediend. 
 

 

Op vraag van de CDA-fractie, of de portefeuillehouder kan toezeggen dat arbeidsmigranten-

huisvestingen op bedrijventerreinen ook een bijdrage gaan leveren aan de duurzaamheidsprincipes 

en aan het Ondernemersfonds, heeft wethouder Theunis bevestigend geantwoord.   

 

 

6. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur. 


