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Schriftelijke vraag

Op 19 januari 2017 ontvingen wij via een raadsmededeling heb bericht dat uitzendbureau
Pollux aan de oude Turfuaartsestraat in Nispen het voornemen heeft om 160 buitenlandse
werknemers te huisvesten. De SP-fractie vindt het een goede zaakdatdeze uitzender van
arbeidsm ig ranten zorgd raagt voor fatsoen I ij ke h u isvesti ng.

Voor zover is de SP-fractie tevreden!

ln BNdeStem van 20 januari 2017 staat te lezen dat er al geanticipeerd wordt op de komst
van het distributiecentrum van de firma Lidl. Tussen neus en lippen verwoordt wethouder
Theunis dat in de toekomst Roosendaal steeds interessanter wordt voor uitzendkrachten.

De SP-fractie is verbaasd dat de wethouder voor Wonen uitspraken doet over de invulling
van werkgelegenheid, dat onder de verantwoordelijkheid valt van de wethouder Economie!

ln het vastgestelde Economisch Actieplan liggen afspraken om meer banen te creëren zodat
mensen in Roosendaal niet gedwongen worden om in een werkloosheidsuitkering te blijven.
Als wij de uitspraak zoals deze in de krant staat te lezen moeten geloven, zal naar wt1

aannemen de werkloosheid echter niet dalen.

Daarom wil de SP-fractie aan de wethouder Economie de volgende vragen voorleggen

1. Klopt de uitspraak van de heer Theunis dat met de huisvesting van buitenlandse
werknemers al geanticipeerd wordt op de komst van de Lidl en invulling van vacatures
bij Primark? Zo ja, wat vindt de wethouder hiervan?

2. De wethouder heeft in zijn Economisch Actieplan aangegeven dat één van de
doelstellingen is het terugdringen van mensen met een uitkering. Denkt de wethouder dit
nog te kunnen realiseren als we al op voorhand huisvesting gaan faciliteren voor
buitenlandse werknemers, voor vacatures die er nog niet zr¡n? Zoja, op welke wijze
dan? Zo nee, wat gaat de wethouder daar dan alsnog aan doen?

3. De voorkeur van de SP gaat uit naar vaste banen in plaats van flexcontracten. ls de
wethouder het met de SP eens dat werkzekerheid prioriteit nummer 1 moet hebben?
Hoe denkt de wethouder dit te realiseren?

Namens de SP-fractie,

Marcel van der Aa

.;> "-



Wij beantwoorden de vragen als volgt

1. Zoals aangegeven in de Woonagenda gaan wij samen met o.a. uitzendbureaus en
marktpartijen voor minimaal 420 personen extra woningen realiseren. Bij de komst
van nieuwe distributiecentra is de verwachting dat een deel van de arbeidsplaatsen
zal ingevuld worden door arbeidsmigranten. Dit betekent dat deze
arbeidsmigranten op zoek gaan naar huisvesting in de gemeente Roosendaal of in
onze regio. ln dit kader onderschrijft de wethouder Economie de uitspraak van de
wethouder Wonen. Elke nieuwe investering creëert banen voor de Roosendaalse
inwoners en vaak ook voor arbeidsmigranten. Doel is economische groeien daar
dragen arbeidsmigranten ook aan bij.

2. Distributiecentra creëren veel banen waar mensen met een uitkering kansrijk op te
bemiddelen zijn. Bij Primark lukt dit en deze aanpak passen we ook toe bij nieuwe
en bestaande distributiecentra.

3. Prioriteit is Roosendalers aan het werk. Hoe groter het aanbod van werk in
Roosendaal of in de regio, hoe groter de kans op werkzekerheid. Daarom zet het
economisch actieplan ook in op het aantrekken van bedrijvigheid en het
ondersteunen van gevestigde ondernemers in hun groei.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geihformeerd
Het College van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,

Hans Verbraak
Wethouder Eco


