
 
 
 

AMENDEMENT  
 

Conform artikel 34 van de verordening van de raad van de gemeente Steenbergen, ingediend in de 
raadsvergadering van 30 januari 2020 agendapunt 8:  

BELEIDSNOTA ARBEIDSMIGRATIE 
‘toestaan coöperatieve vormen van huisvesting’ 

Overwegende dat: 

 Een gedegen, kwalitatieve en duurzame oplossing voor de huisvesting van arbeidsmigranten 
het voornaamste doel is dat de gemeenteraad van Steenbergen voor ogen heeft met de 
vaststelling van de beleidsnota ‘Arbeidsmigratie’ . 

 De gemeenteraad hierbij de belangen van inwoners, ondernemers en arbeidsmigranten 
moet wegen. 

Stelt vast dat: 

 Werkgevers/huisvesters van arbeidsmigranten na vaststelling van de nota zes maanden de 
tijd hebben om bij de gemeente plannen in te dienen voor de realisatie van alternatieve, 
legale huisvesting; 

 Dit ook geldt voor land- en (met name) tuinbouwers die gedurende een periode van minder 
dan drie maanden gebruik maken van de diensten van arbeidsmigranten;  

 Het voor deze groep ondernemers in veel gevallen financieel onhaalbaar lijkt te zijn om een 
kwalitatief hoogwaardige, menselijk volwaardige en duurzame woonvoorziening te 
realiseren bij het eigen bedrijf.  

 Een coöperatieve vorm van huisvesting voor deze ondernemers een uitkomst zou kunnen 
bieden;  

 Dit niet mogelijk is binnen de voorliggende concept-beleidsnota ‘Arbeidsmigratie’; 

 Het college in de beantwoording tijdens de oordeelvormende vergadering te kennen heeft 
gegeven geen medewerking te willen verlenen aan deze coöperatieve vorm vanwege de 
dreiging van wildgroei van pensions en logies in het buitengebied;  

 Uit de beantwoording van de sindsdien gestelde technische vragen door diverse fracties 
inmiddels lijkt dat het college dit standpunt bij heeft gesteld;  

 De gemeenteraad van Steenbergen oor en oog heeft voor de lastige positie waarin deze 
groep ondernemers zich bevindt; 

 De gemeenteraad van Steenbergen de coöperatieve vorm als financieel haalbaar en 
menselijkerwijs wenselijk ziet maar ook voordelen op het gebied van duurzaamheid, logistiek 
en sociale cohesie ziet. 
 

Stelt voor om: 
Aan het besluit over de beleidsnota ‘’ Arbeidsmigratie’  toe te voegen: 
 



 Coöperatieve vormen van huisvesting tussen ondernemers in de land- en tuinbouwsector 
die minder dan drie maanden per jaar gebruik maken van de diensten van 
arbeidsmigranten zijn onder voorwaarden mogelijk; 

 De coöperatieve vormen verder uit te werken in overleg met relevante ondernemers, 
belangenbehartigers en uitzendorganisaties evenals andere gemeenten van soortgelijk 
agrarisch karakter en omvang als de gemeente Steenbergen; 

 
 
en gaat over op de orde van de dag. 

Namens de fractie van Gewoon Lokaal! 
 
 


