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Motie 'vluchtelingen / statushouders' 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 4 november 2015, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het Raadsvoorstel Programmabegroting 2016, 
 
Overwegende dat 

 De vluchtelingenproblematiek in de wereld door de instabiele situatie in diverse landen, o.a. Syrië en 
Eritrea, zeer groot is; 

 Een beroep wordt gedaan op Europese landen, incl. Nederland, om bij te dragen aan de korte termijn 
opvang van vluchtelingen en aan lange termijn oplossingen; 

 Onze gemeente met haar medewerking aan een noodopvang voor 72 uur in het kader van opvang 
asielzoekers een belangrijke bijdrage hierin heeft geleverd; 

 De doorstroming van statushouders binnen onze gemeente naar reguliere huisvesting een uitdaging 
is voor 2016, waar we vooralsnog bijna 200 nieuwkomers dienen te huisvesten; 

 Ook voor andere doelgroepen, conform de Woonagenda, goede toegankelijke huisvesting van belang 
is; 

 

Van mening zijnde dat 

 Iedereen dient volop mee te doen in de Roosendaalse samenleving in het kader van wonen, werken, 
onderwijs en welzijn; 

 Voor een spoedige integratie belangrijk is dat nieuwkomers in onze gemeente zo snel mogelijk 
kunnen beginnen met het zich eigen maken van de Nederlandse taal en  cultuur, onderwijs kunnen 
volgen en snel een baan kunnen vinden; 

 Draagvlak in de Roosendaalse samenleving essentieel is en dat een goede communicatie hierover van 
belang is; 

  
Spreekt uit dat:  

 Roosendaal zich betrokken voelt bij deze problematiek en haar verantwoordelijkheid daarin ook 
daadwerkelijk neemt en wil blijven nemen; 

 
Draagt het college op:  

1. Samen met eigenaren van onroerend goed, woningcorporaties en met maatschappelijke organisaties 
in kaart te brengen wat Roosendaal zou kunnen doen om aan de behoefte van de opvang van 
vluchtelingen en huisvesting statushouders tegemoet te komen, bijvoorbeeld: i) door het voor 
(tijdelijke of langdurige) bewoning geschikt maken van leegstaande kantoorgebouwen en ander 
onroerend goed, en ii) door het zorgen voor adequate sociale opvang;  

2. Daarbij tevens in kaart te brengen wat de consequenties van opvang zijn op de korte en de 
middellange termijn in termen van capaciteitsbeslag bij de gemeente en elders, van benodigde 
financiële middelen, en van overige effecten, bijvoorbeeld op wachtlijsten voor woningen, op de 
arbeidsmarkt, op belasting van maatschappelijke organisaties en van zorg- en 
onderwijsvoorzieningen, en dergelijke;  

3. Te specificeren wat de gemeente in samenwerking met partners (maatschappelijke organisaties, 
eigenaren van onroerend goed, woningcorporaties, andere gemeenten, het onderwijs, het Werkplein) 
op de korte termijn en op de middellange termijn kan doen om opname en integratie van 
nieuwkomers zo soepel mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld: i) door concurrentie om sociale 
huurwoningen van statushouders met mensen op wachtlijsten zo veel mogelijk te beperken; ii) door 
te zorgen voor goed onderwijs voor jong en oud; iii) door te zorgen voor maatwerk in het kader van 
werk en participatie; 

4. De raad over voornoemde punten blijvend wordt geïnformeerd.  

en gaat over tot de orde van de vergadering,  
 
Namens de drie samenwerkende partijen D66, PvdA en GroenLinks, 
Michael Yap (PvdA) 
Alex Raggers (D66) 
Klaar Koenraad (GroenLinks) 


