Aangenomen met 30 stemmen voor ((Roosendaalse lijst, VLP, CDA, Lokaal Sociaal 21,
Groen Links, D66, PvdA, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie en Wezenbeek) en 4
stemmen tegen (VVD)aangenomen
MOTIE 4.
Verantwoorde en humane huisvesting voor arbeidsmigranten
De raad van de Gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 18 maart 2021, gehoord hebbende
de beraadslagingen over raadsmededeling 11-2021 Stand van zaken kaders arbeidsmigrantenbeleid.
Overwegende dat:
• De gemeente Roosendaal in haar arbeidsmigrantenbeleid streeft naar een goed woon- en
leefklimaat, waarbij het van belang is, dat aan arbeidsmigranten in de gemeente Roosendaal
een kwalitatief goede, veilige en passende huisvesting wordt geboden die verantwoord en
humaan is;
• Er in de gemeente Roosendaal voldoende instrumenten moeten zijn die kunnen dienen als
toetsingskader voor bestemmingsplannen en vergunningaanvragen, zodat er op goed
afgewogen wijze besluiten kunnen worden genomen met betrekking tot een verantwoorde
en humane huisvesting van arbeidsmigranten;
• De aanbevelingen van het landelijk "Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten" nader
betrokken zullen moeten worden in de verdere uitwerking van het huisvestingsbeleid voor
arbeidsmigranten ten behoeve van een verantwoorde en humane huisvesting aangezien
hieruit landelijk reeds besloten is deze aanbevelingen spoedig om te zetten in toekomstig
landelijk beleid wat pas gaat leiden tot staand beleid na de landelijke verkiezingen ;
• Dit echter besloten is na totstandkoming van ons huidige plaatselijke arbeidsmigrantenbeleid.
Draagt het college op:
1. Om te toetsen of de door de raad gestelde en door het college nog nader in beleid uit te werken
kaders voor arbeidsmigrantenbeleid en regelgeving voldoende is om afgewogen besluiten te
nemen bij initiatieven voor een verantwoorde en humane tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten met voldoende groene buitenruimte;
2. Om de landelijk reeds aangenomen aanbevelingen van het “Aanjaagteam bescherming
arbeidsmigranten” ten behoeve van een verantwoorde en humane huisvesting toe te voegen aan
de kaders huisvestingsbeleid arbeidsmigrantenbeleid: tenminste 15 m² woonruimte per
internationale werknemer; slechts één persoon per kamer; én dat deze twee geen extra kosten
mogen opleveren voor de internationale werknemer;
3. Het arbeidsmigrantenbeleid iedere twee jaar te herijken.
En gaat over tot de orde van de vergadering,
Namens,
GroenLinks, Christian Villée
CDA, Robert Breedveld
VLP, Wilbert Brouwers
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas-Cleeren
D66, Harm Emmen

