
                                     

 

 

 

Amendement Beleidsnota Arbeidsmigratie 

De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 30 januari 2020 

In behandeling nemende de vaststelling van de 

“Beleidsnota Arbeidsmigratie” 

Constaterende dat:   

• Binnen de gemeente Steenbergen sprake is van bewoning van woningen in diverse 

samenlevingsvormen, variërend van gezinnen die een woning bewonen, Nederlanders die  

een woning bewonen, expats die een woning bewonen en buitenlandse werknemers die een 

woning bewonen, alsmede mengvormen hiervan, al dan niet gezamenlijk of alleenstaand; 

• Er blijkens antwoorden van het College van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen 

op vragen inzake het mogelijk veroorzaken van overlast door buitenlandse werknemers of 

anderen er geen sprake is van noemenswaardige overlast; 

• Er tot vijf jaar terug door de gemeente Steenbergen werd uitgedragen dat de gemeente er 

een voorstander van is dat personen die zich werkelijk vestigen in Steenbergen in woningen 

wonen; 

• Dat hierbij geen onderscheid werd gemaakt met het begrip “huishouden”; 

Overwegende dat: 

• Wij als Gemeenteraad met het vaststellen van de Beleidsnota Arbeidsmigratie beslissen over 

de wijze van bewoning van woningen in de gemeente Steenbergen; 

• Volgens de Beleidsnota Arbeidsmigratie voor het toestaan van het bewonen van woningen 

door meerdere personen het begrip “huishouden” wordt gehanteerd welk begrip zal gelden 

voor alle inwoners van onze gemeente; 

• Het hanteren van het begrip “huishouden” in voorkomende gevallen ernstige inbreuk zal 

maken op de persoonlijke leefomstandigheden van diverse inwoners van onze gemeente; 

• Dit kan worden voorkomen door niet het begrip “huishouden” als criterium voor 

toestemming voor bewoning door meerdere personen te hanteren maar het feit of men zich 

voor langere tijd of permanent in onze gemeente vestigt; 

• Het niet getuigt van een betrouwbare overheid indien we met deze nota het begrip 

“huishouden” introduceren en streng gaan handhaven; 

 



Voegt toe aan het besluit: 

• “Woningen in de kern en in het buitengebied worden in principe bewoond door een 

huishouden. Voor zover er geen sprake is van een huishouden wordt toegestaan dat 

woningen in de kern en in het buitengebied worden bewoond door maximaal vier personen, 

óók indien deze maximaal vier personen géén huishouden vormen”. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Steenbergen, 30 januari 2020. 

Jos Verbeek                                 

namens de fractie van de VVD                                                                                                         


