
                                                                                                  

 

 

Motie aanpassing definitie begrip huishouden 

 

De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 25 juni 2020 

 

Overwegende: 

Dat in de gemeente Steenbergen het bewonen van woningen uitsluitend is toegestaan voor 

samenlevingsvormen welke vallen onder het door de gemeente gedefinieerde begrip huishouden; 

Dat dit begrip huishouden uitgaat van de traditionele gezinssituatie van in eerstegraads familie- of 

vergelijkbare band aan elkaar gerelateerde personen; 

Dat het hanteren van dit begrip “huishouden” in voorkomende gevallen ernstige inbreuk maakt op 

de persoonlijke leefomstandigheden van inwoners van onze gemeente; 

Dat er in de kernen van de gemeente Steenbergen behoefte is aan diverse vormen van het bewonen 

van woningen, anders dan die van de traditionele gezinssituatie; 

Dat er binnen de gemeente Steenbergen voor buitenlandse werknemers die al vele jaren werkzaam 

zijn binnen onze gemeente vanuit werkgeverszijde behoefte is tot huisvesting van deze werknemers 

in woningen in de kernen van onze gemeente; 

Dat voor het aanpassen van het begrip huishouden bestemmingsplannen moeten worden aangepast 

waarvan de kosten worden geraamd op € 5.000,-; 

Verzoekt het College: 

• Uiterlijk in november van dit jaar te komen met voorstellen om het begrip huishouden 

zodanig aan te passen dat het bewonen van woningen in de kernen mogelijk wordt voor 

andere samenlevingsvormen dan het traditionele gezin; 

• Met deze aanpassing het voor buitenlandse werknemers mogelijk wordt om in en buiten de 

kernen met meerdere personen in een woning te wonen, dit met een maximum van vijf 

personen per woning waarbij altijd minimaal de afspraken in de SNF-normering als leidraad 

wordt genomen; 

• Hiervoor met werkgevers en/of woningverhuurders in overleg te treden om te komen tot 

zodanige afspraken dat er bij huisvesting van buitenlandse werknemers in de kernen 

uitsluitend sprake zal zijn van huisvesting voor langere duur, de zogenaamde “longstay”, 

alsmede dat overlast zoveel mogelijk voorkomen wordt, waarbij gedacht kan worden aan 

onderhoud van tuinen, parkeren en geluid; 



• De uitkomsten van het overleg en de daarin gemaakte afspraken tussen gemeente en de 

werkgevers en/of woningverhuurders van buitenlandse werknemers in een convenant 

worden opgenomen en gewaarborgd; 

• De kosten voor de het aanpassen van de bestemmingsplannen te dekken uit de stelpost 

“ambities uit de samenleving”. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.   

 

Steenbergen, 25 juni 2020. 

 

 

 

Jos Verbeek                                        Nadir Baali                                        Danker Kouwen                 
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