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Kaders arbeidsmigrantenbeleid

GEAMENDEERD BESLUIT
De raad van de gemeente Roosendaal,
- Gelet op het advies van de raadscommissie van 19 november 2020.
Besluit:
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”
Te wijzigen in:
“Bij grootschalige huisvesting moet voldoende buitenruimte voor de arbeidsmigranten beschikbaar zijn en
binnen dient er gelegenheid te zijn voor samenkomst en ontspanning.”

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 mits werkgever/inhuurder beschikt over een sociale certificering die toeziet op
arbeidsvoorwaarden zoals Global GAP Grasp of een vergelijkbaar keurmerk. 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)”
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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.”

•

“Samen met de werkgevers van arbeidsmigranten wordt het aanbod van sport, cultuur en recreatie binnen
de gemeente Roosendaal actief onder de aandacht van arbeidsmigranten en hun kinderen gebracht.”

•

“De gemeente organiseert structureel overleg met huisvesters en grote inleners van arbeidsmigranten
waarin o.a. overlast, goede voorlichting, warm welkom, meedoen en het aantal gehuisveste personen i.r.t.
plaats van werklocatie aan de orde komen”

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”
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 een vertegenwoordiging van arbeidsmigranten om de voortgang van
beleid en ontwikkelingen op het thema arbeidsmigranten met elkaar te bespreken en zo nodig bij te stellen”
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Het onder het kopje ‘Kaders’ benoemde kader op pagina 11 wordt aangevuld met:
“Er vindt structureel regionale en integrale afstemming plaats en er wordt samengewerkt met o.a. reguliere
handhaving, politie, BOA’s, Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie, justitie, NVWA, auditors van keurmerken
etc. bij controles op (huisvesting van) arbeidsmigranten.”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 november 2020.
De griffier,

De voorzitter,

