Raadsmededeling
Datum:
9 februari 2021
Nr.: 360203
Van:
Het college van burgemeester en wethouders
Aan:
De raad van de gemeente Roosendaal
Kopie aan:
Onderwerp: Stand van zaken kaders arbeidsmigrantenbeleid
Bijlage:
--

Inleiding
In de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2020 heeft u de kaders arbeidsmigrantenbeleid
vastgesteld en tevens een zestal moties aangenomen. Met deze raadsmededeling ontvangt u een
update m.b.t. de voortgang van de in de kaders genoemde vervolgacties en het hierop aansluitend
actualiseren van de huidige beleidsnota arbeidsmigranten.

Doel
Informeren stand van zaken naar aanleiding van de vastgestelde kaders arbeidsmigrantenbeleid en
acties naar aanleiding van de aangenomen moties.

Informatie
Kaders en aangenomen moties.
Aan de door u vastgestelde kaders en aangenomen moties is een aantal vervolgacties verbonden.
Deze vervolgacties zijn op dit moment nog niet uitgewerkt; momenteel wordt bezien hoe een en ander
verder kan worden opgepakt. Zo zullen bijvoorbeeld onderwerpen, die verband houden met
huisvesting, in de woonagenda een plaats krijgen.
Daarnaast zal in het begin van het 2e kwartaal een regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten vanuit
de RWB (Regio West Brabant) ter vaststelling aan het College van B en W worden aangeboden. In de
te actualiseren beleidsnota zal dit afsprakenkader en de meest recente beschikbare informatie en
regelgeving worden meegenomen. Verwacht wordt aan het einde van het 2e kwartaal 2021 tot een
afronding te komen van de beleidsnota. Tot die tijd kan worden volstaan met de huidige beleidsnota en
de door u vastgestelde kaders en worden parallel hieraan, de nodige uit te voeren vervolgacties in
gang gezet.
Ingediende principe-aanvragen voor grootschalige huisvesting.
Bekend is dat er grote behoefte is aan (extra) huisvesting van arbeidsmigranten, voornamelijk als het
gaat om logies voor de arbeidsmigranten die tijdelijk (short- en midstay) in de gemeente verblijven.
Met een aantal initiatiefnemers is in het afgelopen jaar oriënterende gesprekken geweest, telefonisch
en/of in een fysiek of digitaal overleg. Hierbij is steeds aangegeven dat de kaders van de
gemeenteraad eerst moesten worden afgewacht, voordat er sprake kon zijn van een eerste globale
toetsing van de voorgenomen plannen.
Na vaststelling van de kaders eind november 2020 heeft zich opnieuw een aantal initiatiefnemers
gemeld met plannen voor het realiseren van grootschalige huisvesting. Sommige van deze initiatieven
blijken niet te voldoen aan de door u gestelde kaders, en zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Inmiddels zijn voor 4 nieuwe initiatieven principeaanvragen ontvangen, welke kunnen voldoen aan de
kaders zoals ze door u zijn vastgesteld. Een eerste globale beoordeling wijst uit dat deze initiatieven
mogelijk kunnen voldoen aan een goede ruimtelijke ordening en derhalve vergunbaar zouden kunnen
zijn.

In totaal gaat het bij deze 4 aanvragen om ongeveer 1100 logiesplaatsen voor arbeidsmigranten.
Het betreft de volgende initiatieven:
•
•
•
•

Atoomweg, Ice-Agency (solitaire huisvesting)
Protonweg/Ettenseweg, Pollux (solitaire huisvesting)
Gastelseweg, Atik (uitbreiding solitaire huisvesting)
Bameerweg, Luysterburg (huisvesting bij agrarisch bedrijf)

We gaan er van uit dat genoemde initiatieven ook daadwerkelijk leiden tot een aanvraag
omgevingsvergunning. Omwonenden in de directe omgeving zijn door de initiatiefnemer van hun
voorgenomen plannen op de hoogte gesteld. Een omgevingsdialoog kan op korte termijn worden
opgestart.

Vervolg (procedure)
Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,

De (loco) burgemeester,

