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Amendement 2 is met 28 stemmen voor (PvdA, VLP, Lokaal Sociaal 21, GroenLinks, Burger
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66, Wezenbeek, CDA, VVD) en met 6 stemmen tegen
(Roosendaalse Lijst) aangenomen.

AMENDEMENT 2
Ronde tafel en de liaisonfunctie binnen de gemeente
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 7 oktober 2021, gehoord
hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal.
Besluit:
9.1.2 Ronde tafel
Te vervangen door:
9.1.2 Ronde tafel en de liaisonfunctie binnen de gemeente
En de tekst onder 9.1.2 (blz. 13):
Om de voortgang van beleid en ontwikkelingen met betrekking tot het thema arbeidsmigranten te
bespreken en zo nodig bij te stellen, wordt een Ronde Tafel opgericht. Hiervoor zullen maatschappelijke
organisaties, vertegenwoordiging uit het onderwijs, kerken en arbeidsmigranten worden benaderd.
Te vervangen door de tekst:
“Er zal op korte termijn en met regelmaat een Ronde Tafel worden georganiseerd om de voortgang van
beleid en ontwikkelingen met betrekking tot het thema arbeidsmigranten te bespreken en zo nodig bij te
stellen en met als doel om de relatie met de arbeidsmigranten te bevorderen en van ze te horen wat er
speelt, waar ze tegenaan lopen en waar zij behoefte aan hebben. Aan de Ronde Tafel neemt vanuit de
gemeente in ieder geval de liaisonfunctie deel. Daarnaast worden aan de Ronde Tafel uitgenodigd:
maatschappelijke organisaties, een vertegenwoordiging uit onderwijs en kerken, vertegenwoordiging van
arbeidsmigranten (short-, mid- en long stay) alsmede organisaties die contacten hebben met en zich
inzetten voor arbeidsmigranten. De Ronde tafel is vooral bedoeld om de relatie met de arbeidsmigranten
verder op te bouwen zodat er een directe wisselwerking ontstaat tussen de gemeente en de
arbeidsmigranten.
Tevens is het van belang dat de liasonsfunctie binnen de gemeente Roosendaal verder gestalte gaat
krijgen, ten behoeve van het onderhouden van contacten met alle betrokken partners op lokaal, regionaal
en bovenregionaal niveau en zodat binnen de gemeentelijke organisatie duidelijk is wie wat doet. Hierbij
zal ook gewerkt worden aan de kenbaarheid naar buiten toe, zodat inwoners en de arbeidsmigranten zelf
weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen en ideeën en om de signaleringsfunctie die deze liaisonfunctie
heeft met betrekking tot de zelfredzaamheid van arbeidsmigranten te optimaliseren. De verkregen input
zal vervolgens binnen de gemeentelijke organisatie opgepakt worden en kan verder besproken worden
met de betrokkenen aan de Ronde Tafel.”
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