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Dames en heren,

Tijdens de eerste termijn begrotingsbehandeling op 25 oktober 2017 zijn er vragen gesteld met
betrekking tot onderwerpen uit mijn portefeuille. Deze vragen gaan over (steeds vaker voorkomende)
overlast, als gevolg van de huisvesting van arbeidsmigranten (woonoverlast) en overlast rondom de
supermarkten. Door u worden hierbij de gebieden Molenstraat, Gastelseweg en Stationsgebied
genoemd. De expliciete vraag is wat de portefeuillehouder hieraan wil doen om deze vormen van
overlast tegen te gaan.
Uiteraard is genoemde overlast ons coflege / mij bekend.
ln deze memo treft u mijn antwoord aan, zoals ik eerder al verschillende raadsvragen over dit thema
heb beantwoord.
Naast woonpanden worden ook de door u genoemde gebieden frequent meegenomen tijdens
controlerondes, zoals u kunt zien in onderstaand overzicht.
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Op 17 juni 2008 is door het college van burgemeester en wethouders de notitie "Arbeidsmigranten in
Roosendaal" vastgesteld. ln de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2012 is de motie
'Arbeidsmigranten in Roosendaal' ingediend en aangenomen. ln deze motie is het college verzocht
om de notitie "Arbeidsmigranten in Roosendaal" uit 2008 te actualiseren. Het doel is dat de
gemeenteraad een integrale aanpak wordt gepresenteerd om arbeidsmigratie in goede banen te
leiden op het gebied van arbeidsmarkt, huisvesting, leefbaarheid en integratie. Het college heeft in
mei 2013 geconcludeerd dat er geen behoefte is aan nieuw instrumentarium. De afspraken en
maatregelen uit 2008 worden met deze actualisatie gecontinueerd. Het gaat hier in eerste instantie
over het stimuleren van GBA-inschrijvingen en het handhaven volgens de eerder ingezette lijn. Voor
wat betreft de huisvestingsopgave wordt aangesloten bij de afspraken die in regionaal verband
hierover zijn gemaakt.
Mede door de huidige omvang en de frequentie van klachten van overlast over huisvesting en
daarmee verband houdende voorzieningen (zoals supermarkten) wordt gekozen voor een bredere en
meer integrale benadering. Het voornemen bestaat om de notitie "Arbeidsmigranten in Roosendaal"
en de invulling van de huisvestingsopgave daarvan, zowel kwantitatief (aantal en grootte) als

kwalitatief (locaties, spreiding, voorzieningen) te gaan evalueren. ln dat verband gaan in
november/december 2017 de verantwoordelijke portefeuillehouders (openbare orde en veiligheid,
binnenstad, economie en huisvesting), in overleg en in samenspraak met direct
omwonenden/belanghebbenden, ondernemers, uitzendbureaus en ketenpartners, de nodige input
vergaren. Op basis hiervan worden nieuwe, aanvullende voorstellen gedaan. U zult daarover
geinformeerd worden.

Zoals ik reeds heb geantwoord op raadsvragen van WD en SP, heb ik op 26 oktober jl. een eerste
gesprek gevoerd met een delegatie van bewoners uit het Stationsgebied.
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