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Motie 3 is unaniem aangenomen  

Motie 3 

 
Instellen Klankbordgroepen 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Arbeidsmigranten in Roosendaal. 

 

Constaterende dat: 

• Het raadsvoorstel Arbeidsmigranten een voorwaartse positieve stap is; 

• De dagelijkse situatie weerbarstiger is en we goed moeten kijken hoe we het stuk op papier 

en de praktijk efficiënt aan elkaar kunnen koppelen; 

• Een aantal inwoners vertegenwoordigd in belangengroepen reeds met de gemeente in 

gesprek is; 

• Deze belangengroepen in hun oprechte bezwaren op het gebied van leefbaarheid en 

veiligheid zich niet altijd voldoende gehoord voelen; 

Overwegende dat: 

• Het logisch zou zijn om in bredere opzet met elkaar gesprekken aan te gaan omtrent 

leefbaarheid en veiligheid; 

• Er sprake is van regelmatige, stevige overschrijdingen van leefbaarheid en veiligheid; 

• Een klankbordgroep met daarin; gemeente, politie, bewoners, ondernemers en 

uitzendbureaus een positieve bijdrage kan hebben aan het signaleren van de problemen en 

bieden van oplossingen; 

• Het aanstellen van een klankbordgroep in Stationsgebied/ Oude Centrum en Westrand een 

aanzet kan geven aan vergroting van de saamhorigheid en het bereiken van een stabiele 

leefsituatie; 

• Dat in de toekomst deze format doorgezet kan worden naar eventuele andere gebieden met 

problemen van dergelijke aard; 

Verzoekt het college: 

1. Het initiatief te nemen tot het opzetten van een klankbordgroep in het Stationsgebied/Oude 

Centrum en een klankbordgroep in Westrand met daarin vertegenwoordigd gemeente, 

politie, bewoners, ondernemers en uitzendbureaus en met als inzet een nog beter inzicht 

krijgen op de actuele stand van zaken en om daar aanvullende acties op te kunnen 

ondernemen; 

2. De werking en het resultaat van deze klankbordgroepen na een jaar te evalueren en de raad 

hierover te informeren. 

 



 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

Namens, 

VVD, Kees Verstraten 
VLP, Wilbert Brouwers 
GroenLinks, Christian Villée 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
D66, Harm Emmen 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
 


