Motie 16
Motie 16 is met 26 stemmen voor (CDA, Christen Unie, D66, Groen Links, Roosendaalse Lijst,
SP, BBR en VVD) en 8 stemmen tegen (VLP en PvdA) aangenomen.

‘Informatie aan arbeidsmigranten’
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord
hebbende de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’;
Overwegende dat:
- De gemeente Roosendaal een aanzienlijk aantal (arbeids-)migranten onder haar inwoners kan
rekenen.
- Het aantal arbeidsmigranten in onze gemeente de komende tijd verder toe zal nemen als gevolg
van de aantrekkende economie en de komst van nieuwe bedrijven naar Roosendaal.
- Een gebrek aan kennis over de geldende wet- en regelgeving in Roosendaal onder
arbeidsmigranten kan bijdragen aan misstanden of overlast.
Van mening zijnde dat:
- De gemeente Roosendaal ten dienste staat van al haar inwoners, inclusief arbeidsmigranten.
- Het meertalig aanbieden van relevante informatie op de gemeentelijke website en in een
welkomstbrief na inschrijving een passende manier is om deze mensen welkom te heten.
- Basale informatie over werk, huur en huisvesting in de moedertaal kan helpen uitbuiting en
andere misstanden te voorkomen.
- Het in de moedertaal aanbieden van een overzicht van gedrags- en omgangsregels helpt overlast
te voorkomen en het gemakkelijker maakt mensen op ongewenst gedrag aan te spreken.
Verzoekt het college:
1. Een samenvatting van in Nederland en in Roosendaal geldende regelgeving omtrent werk, huur
en huisvesting, alsmede een overzicht van gedrags- en omgangsregels, op de gemeentelijke
website beschikbaar te stellen in het Engels en in de moedertaal van de meest gevestigde
groepen arbeidsmigranten in de gemeente Roosendaal.
2. Deze samenvatting te verstrekken aan alle arbeidsmigranten die zich in de gemeente
Roosendaal vestigen of hier aan de slag gaan.
En gaat over tot de orde van de vergadering.
Namens,
D66 – Harm Emmen
CDA – Sebastiaan Hamans
GroenLinks – Christian Villée

