
 
AANGEHOUDEN 

Motie 5. 
Maximering grootschalige huisvesting en aansporing regionale opdracht 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 18 maart 2021, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over raadsmededeling 11-2021 Stand van zaken kaders 
arbeidsmigrantenbeleid;  
 
Constaterende dat:  
• Arbeidsmigratie in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. In Brabant alleen al werken naar 
schatting meer dan 100.000 arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten leveren een grote bijdrage aan 
onze economie. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de vraag van bedrijven in Roosendaal en de 
regio;  

• Volgens een PON onderzoek arbeidsmigratiecijfers in Brabant het aantal geregistreerde 
arbeidsmigranten in 2018 in Roosendaal 1922 mensen bedroeg; 

 
Overwegende dat:  
• Goede en voldoende huisvesting die verantwoord en humaan is en die aansluit op de behoefte en 
verblijfsduur van arbeidsmigranten zeer van belang is;  

• Een mogelijke verhoging met 1100 slaapplaatsen Roosendaal naar rond de 3100 geregistreerde 
arbeidsmigranten brengt en hiermee op een gelijke hoogte brengt met steden als Breda (3311) en 
Helmond (2999);  

• Dat Roosendaal daarmee haar regionale verantwoording neemt, en verdere uitbreiding van de 
regionale behoefte aan slaapplaatsen dan eerst moet plaatsvinden in de regiogemeentes;  

• Dat ieder initiatief in het kader van grootschalige huisvesting getoetst dient te worden aan de 
geldende wet- en regelgeving, een goede ruimtelijke ordening en het vastgesteld gemeentelijk 
beleid;  

• Dat de gemeenteraad een goed beeld wenst te krijgen hoe het nieuwe beleid vastgesteld in 2020 in 
de praktijk uitpakt;  

 

Draagt het college op:  
1. Om extra grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten voorlopig te maximeren op 1100;  

2. De effecten van het huidige beleid inzake arbeidsmigranten na deze 1100 te evalueren en daarbij  
onder meer te bepalen hoe er moet worden omgegaan met grootschalige huisvesting van 
arbeidsmigranten in Roosendaal;  

3. Buurgemeenten aan te sporen ook hun aandeel te leveren in grootschalige huisvesting 
arbeidsmigranten; 

4. De initiatieven tijdelijke huisvesting van agrarische werknemers op eigen terrein t.b.v. de eigen 
werkzaamheden zoals omschreven in amendement “Maatwerk buitengebied” als aangenomen in 
de raadsvergadering van 26 november 2020 uit te zonderen van het gestelde onder punt 1 in het 
dictum.  

 
Namens,  
Roosendaalse Lijst, Charl Goossens  
D66, Harm Emmen 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 


