
    
 

Motie Investeer extra in handhaving en toezicht 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 juli 2016 gehoord de beraadslaging 
over de kadernota.  
 
Constaterende dat: 

- Er ruim 400 panden in Roosendaal bekend zijn gemaakt als huisvestinglocaties voor 
arbeidsmigranten 

- Dit ten opzichte van 2008 (resp. 186 panden) een ruime verdubbeling is, waarbij de 
verwachting is dat de trend zich doorontwikkeld  

- Er mogelijk meer panden worden gebruikt ter huisvesting van arbeidsmigranten, maar niet als 
zodanig in beeld zijn bij de Gemeente  

- Niet alle arbeidsmigranten zich op een juiste wijze laten inschrijven in het GBA, dan wel via 
een nachtregister staan geregistreerd  

- Er middels de woonagenda vast is gesteld dat er in regionaal verband meer 
huisvestingslocaties dienen te komen t.b.v. de arbeidsmigranten  

- Door de huidige handhavingscapaciteit slechts 1x per 4 jaar een huisvestingslocatie kan 
worden bezocht  

- Er weldegelijk overtredingen worden geconstateerd, die door extra handhavingscapaciteit 
eerder kunnen worden ontdekt 

 
Overwegende dat: 

- Arbeidsmigranten conform de wettelijke bepalingen en regels gehuisvest dienen te worden ter 
bescherming van de arbeidsmigranten en de leefomgeving 

- De kans op herhaaldelijke overlast, illegale bewoning of aantasting van de leefomgeving 
kleiner wordt als er vaker en frequenter kan worden gecontroleerd  

- Er nog steeds misstanden zijn van andere aard, zoals uitbuiting, huisjesmelkers, fraude of 
andere criminele of zedelijke delicten, waarbij door extra controle dit eerder kan worden 
gemeld aan juiste en bevoegde instanties 

- Er tbv arbeidsmigranten steeds vaker speciale winkels of supermarkten worden gevestigd die 
door de extra toeloop de leefbaarheid in de omgeving onder druk zetten, waaronder extra 
parkeerdruk, geluidsoverlast, verrommeling, alcohol gerelateerde problematiek en vandalisme 

 
Van mening zijnde dat: 

- De Gemeente over zou kunnen gaan tot meer gezamenlijke handhavingacties 
(multidisciplinair en in regionaal verband) met instanties zoals o.a. daar zijn de inspectie SZW, 
UVW, Belastingdienst, politie, OMWB en de Gemeente (H&T/Sociale Zaken/Wonen), zodat 
integraal getoetst kan worden of er mogelijk overtredingen plaatsvinden  

 
Besluit het college op te dragen: 

1) Om met een voorstel te komen voor een structurele, verscherpte aanpak omstandigheden 
arbeidsmigranten en dit te verwerken in de  de programmabegroting 2017 en: 

2) Daarbij de mogelijkheden te verkennen om vaker integraal, regionaal en multidisciplinair, met 
andere overheden of bevoegde instanties, controles uit te voeren op de woon en werk 
omstandigheden evenals de rechtspositie van in Roosendaal verblijvende arbeidsmigranten 
en de Raad daarover te informeren 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 
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