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Onderwerp Huisvesting arbeidsmigranten

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?

Ja, raadsmededeting 40-2016 Kaderstelling

woonagenda

.betreft toelichtende vragen van technische aard

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder T. Theunis

1. Het Cottege refereert in de raadsmededeting naar regionate en landetijke afspraken die

over het huisvesten van een bepaatd aantal arbeidmigranten. Hoeveel zijn dit er, met

wetke gemeenten zijn deze afspraken gemaakt en wat is het aandeel van de overige

gemeenten? En kunt u ons die briefwisseling doorsturen waarin dit wordt bevestigd?

2. Hoe registreert u de arbeidsmigranten die in de gemeente zijn gehuisvest op basis van

shortstay, midstay en longstay? Wetke controle en handhaving voert u hierop uit?

3. Tetten de arbeidmigranten gehuisvest aan de Wouwseweg en Bredaseweg ook mee voor het

behaten van deze regionaal afgesproken aantatlen?

4. Heeft u een convenant afgesloten met exploitanten van huisvesting van arbeidsmigranten

om registratie te borgen en waarin sancties zijn opgenomen in geval van overtreding van de

gemaakte afspraken?

5. ln de raadsmededeting staat dat huisvesting 'op een maatschappetijk verantwoorde wijze

(ook voor de omgeving) ptaatsvindt'. Op wetke aspecten beoordeelt dit en in wetke mate

heeft dit criterium de toets doorstaan in casus de Bergrand?

6. Volgens het kader onder b 'Ruimtetijke effecten en inpasbaarheid' moet het geheel

inpasbaar zijn in de directe omgeving. Hoe ziet u dan de verhouding tussen 88 bewoners

tegenover 350 bewoners?

7. Hoeveel bewoners komen er te wonen in de accommodatie aan de Bergrand en hoeveel

parkeerplaatsen zijn er beschikbaar? Tijn er votdoende parkeerptaatsen conform de

normering in de Nota Parkeernormen?

8. Wat gaat u doen, indien de huisvesting aan de Bergrand doorgaat, om eventuete overlast,

verrommeling van de omgeving of anderszins aan te pakken wanneer zich dit voordoet?

Worden dit directe interventies of slechts periodiek steekproefcontroles?

9. De initiatiefnemer is verantwoordetijk voor het creeiren van draagvlak maar dat de

gemeente een betangenafweging moet maken. Hoe toetst de gemeente of in votdoende

mate dit draagvtak is gecreëerd?



10. Het Cottege concludeert dat leegstaand van kantoorvastgoed een probleem vormt en dat deze

dus binnen de gestetde kaders ingezet kan worden voor de woningmarkt. Deelt het Cotlege de

mening van de VLP dat ats er een initiatief is om het pand wel ats kantoorruimte te gebruiken

dit de voorkeur heeft boven ombouwen voor bewoning? Graag toetichten waarom wel of niet.

11. Vindt het Coltege het wensetijk, en draagt ze dit ook uit, dat er woningen ontstaan voor middel

tot lange termijn-bewoning door mensen op een zeer korte afstand van het spoor gezien de in

aspecten getuid, trillingen en veitigheid? Graag toetichting waarom wel of niet?

Namens de fractie van de VLP

Arwen van Gestel

Wij beantwoorden de vragen als votgt:

De tandetijke en regionate afspraken omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten kunt

u vinden via onderstaande link (raadsmededeting 290-2013 d.d. 23 mei 2013).

http: / /www. raad. roosendaat. n[/dsresource?ob jec\ß=þ4862

2. Shortstay, midstay en longstay betreft terminologie die atteen wordt gebruikt bij het

duiden van de woonconcepten die worden gereatiseerd. Arbeidsmigranten worden niet

geregistreerd op basis van deze terminotogie maar op de verbtijfsduur in Nederland.

Wettetijk gezien dienen zij zich ats zij langer in Nedertand verblijven dan 4 maanden, te

registreren in de BRP (basisregistratie personen). lnschrijving is een verantwoordetijkheid

van de persoon zetf. Bij handhavingsacties wordt actief op inschrijvingen gecontroleerd.

3. Ja.

4. Nee, tot dusverre zijn dergetijke convenanten niet afgestoten. Een convenant en/of

afspraken met exploitanten / werkgevers behoren in de toekomst welticht tot de

mogetijkheden.

5. "Maatschappelijk verantwoorde wijze" is vastgetegd in wet- en regelgeving

(bestemmingsptannen e.d.). Daarnaast is er attijd sprake van maatwerk.

6. De verhouding 88/350 zegt niks over ruimtetijke inpasbaarheid. Overigens is

ruimtetijke inpasbaarheid opgenomen in wet- en regetgeving.

7. De aanvraag omgevingsvergunning betreft het huisvesten van maximaal 88

arbeidsmigranten in het pand aan de Bergrand 230. De aanvraag is gedaan voor een

logiesfunctie, waaryoor een parkeernorm getdt van 1,00 per kamer (hotet). Volgens de

aanvraag worden er 40 kamers gerealiseerd en dus zijn 40 parkeerptaatsen benodigd. Getet

op de situatietekening, wetke is bijgevoegd bij de aanvraag worden 41 parkeerptaatsen

gerealiseerd en dus zijn er voldoende parkeerptaatsen.
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lndien de omgevingsvergunning voor de Bergrand wordt verleend, zal er een

beheerplan worden opgesteld. Voor overige interventies getdt het reguliere

ktachtensysteem.

De initiatiefnemer is primair verantwoordetijk voor informatievoorziening richting de

omgeving en te zorgen voor votdoende draagvlak. Dit kan en mag geen

verantwoordetijkheid zijn van de gemeente omdat het gemeentebestuur het ingediende

ptan nog integraal dient te toetsen en af te wegen.

Elke vorm van leegstand is onwensetijk, zoats de raad ook meerdere malen heeft

geconstateerd. Uiteraard verdient het de voorkeur om leegstaande panden in te vutlen met

de daarvoor beoogde bestemming.

Nee, beoordeling van dergetijke situaties is opgenomen in wet' en regetgeving.

Burgemeester en wethouders van Roosendaa[,

Namens dezen,

T. Theunis,

Wethouder wonen
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