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Onderwerp Huisvesting Arbeidsmigranten Bergrand

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

ln het laatste kwartaal 2015 werden plannen bekend over huisvesting arbeidsmigranten in een
kantoorpand aan de Bergrand. Meerdere partijen hebben hierover toen vragen gesteld en ook vele
buurtbewoners lieten in grote getale hun mening horen. Het college liet weten met de inwoners in
gesprek te gaan en het wachten was op het indienen van de omgevingsvergunning. Volgens onze
informatie is de besluitvorming over deze omgevingsvergunning een collegebevoegdheid en staat
de gemeenteraad buiten spel. Wijvinden dat het college de gemeenteraad in de gelegenheid moet
stellen om hierover haar zienswijze te geven en een politiek debat te voeren waarbij ook nadrukkelijk
de inwoners alle ruimte moeten krijgen om te komen inspreken.
De route van besluitvorming verhindert dit allemaal en dat vinden wijongewenst. Het gaat hier om
een maatschappelijk ingrijpende gebeurtenis en juist nu zou burgerparticipatie en burgerinspraak
gekoesterd moeten worden. Ook burgemeester Niederer sprak gisterenavond in zijn
nieuwjaarstoespraak over het belang van de dialoog in een gehorizontaliseerde samenleving versus
een geverticaliseerde overheid. Dus laten we dan ook maar een diagonale lijn trekken tussen en met
alle betrokkenen, toch?

Wij hebben de volgende vragen

1. Hoever staat de besluitvorming in het college inzake de huisvesting arbeidsmigranten
Bergrand en wat is nu de te volgen procedure en formele mogelijkheid voor het kenbaar
maken van zienswi)zen, hoorzitting en/of bemttaar?

2. Bent u bereid om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze te geven
alvorens er een besluit over de vergunningsaanvraag wordt genomen (waarbij ook
nadrukkelijk de inwoners de ruimte krijgen om te komen inspreken in een beeldvormende
raadsbijeenkomst)?

Met vriendelijke groet,
Fractie Nieuwe Democraten, Ton Schijvenaars



De vragen worden als volgt beantwoord

1 . Per brief van 26 november 2015 is de aanvrager verzocht de aanvraag aan te vullen.
lnmiddels zijn de gevraagde gegevens ontvangen. Dit houdt in dat de aanvraag nu inhoudelijk
wordt beoordeeld, waarbij een toets plaatsvindt aan o.a. de relevante wet- en regelgeving. De
ingediende aanvraag zalworden afgehandeld volgens de uitgebreide procedure, zoals
omschreven in artikel 3.10 van de Wabo. Dit betekent dat in beginsel binnen 26 weken na 24
oktober 2015 een besluit door het college moet worden genomen. Alvorens een definitief
besluit te nemen zal een ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage worden gelegd,
waarbij eenieder de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze kenbaar te maken. Een
kennisgeving hiervan zal o.a. in de Roosendaalse Bode worden gepubliceerd. Men wordt niet
persoonlijk in kennis gesteld van het ter inzage leggen van de stukken. lndien zienswijzen
kenbaar worden gemaakt zal een hoorzitting worden georganiseerd, waarbij men de
mogelijkheid wordt geboden deze mondeling toe te lichten. Vervolgens zal een beslissing op
de aanvraag worden genomen, waarna de mogelijkheid voor beroep bijde Rechtbank open
staat.

2. Sinds de vaststelling van de kaders in de woonagenda in april 2015 is er een toenemende
opgave voor huisvesting van de diverse doelgroepen aan de onderkant van de woningmarkt
(vergunninghouders, sociaal urgenten, arbeidsmigranten, jongeren).
Enerzijds willen we graag voldoende ruimte bieden aan de markt om te kunnen voldoen aan
de vraag, anderzijds willen we ervoor zorgen dat de huisvesting van deze doelgroepen op
een maatschappelijk verantwoorde wijze plaatsvindt. Gebleken is, dat de huidige opgave
aanleiding geeft om de huisvesting van deze diverse doelgroepen (waaronder de ontwikkeling
van de Bergrand) integraal op te pakken en de kaders uit de woonagenda enigszins aan te
scherpen. Op korte termijn wordt u hierover met een raadsmededeling geTnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

Toine Theunis,
Wethouder wonen


