
 
 

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 

‘ verheldering termijn zes maanden’  

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 die arbeidsmigranten illegaal huisvesten, 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; 

 Zowel de ZLTO afdeling Steenbergen als individuele ondernemers te kennen hebben gegeven 
deze termijn te kort te vinden; 

 Tijdens de behandeling in de oordeelvormende vergadering van 15 januari jongstleden 
duidelijk werd dat er een verschil van interpretatie is omtrent dit onderdeel van het 
voorgenomen beleid;  

 Het college in de beantwoording tijdens deze oordeelvormende vergadering nadere 
toelichting op deze termijn heeft gegeven waarbij duidelijk werd dat iedere casus op zijn 
merites beoordeeld gaat worden; 

 Dat uit deze beantwoording ook duidelijk werd dat in goed overleg met iedere ondernemer 
gekomen wordt tot een helder afsprakenkader en een realistische tijdslijn met duidelijk 
eindpunt die deel uitmaken van de planvorming;  
 

Stelt voor om: 

 De ontstane verwarring en onzekerheid op te heffen door aan het besluit over de 
beleidsnota ‘Arbeidsmigratie’ toe te voegen dat: 

- De gemeente Steenbergen met iedere werkgever/huisvester binnen zes maanden komt tot 
een helder afsprakenkader en realistische tijdslijn waarbinnen een plan gerealiseerd kan 
worden, gebaseerd op maatwerk;  

- Dat binnen dit kader ook duidelijke afspraken komen over de consequenties bij het 
overschrijden van de overeengekomen termijnen en, indien noodzakelijk, overgegaan wordt 
tot handhaving. 
 

 



en gaat over op de orde van de dag. 

Namens de fractie van Gewoon Lokaal! 
 
 


