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Steenbergen, 19 april 2022

onderwerp Vragen van raadsleden ! Vragen Reglement
van Orde

Geachte heer, mevrouw,

Op 23 maart 2022 heeft u artikel 40 raadsvragen gesteld over het pand aan de 
Markt 18 in Steenbergen.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.
1. Is het college bekend met mogelijke plannen om het pand Markt 18 

gebruiksklaar te maken en in te richten voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten.

Antwoord; Dit was bij ons niet bekend daarom hebben we contact gezocht met de 
huurder van het pand.

2. Is het juist dat in het betreffende pand arbeidsmigranten worden gehuisvest?

Antwoord: De verhuurder van het pand heeft bevestigd dat er 7 
arbeidsmigranten worden gehuisvest.

3. Als het college vraag 2 niet kan beantwoorden, onderzoekt u dan of de 
informatie juist is?

Antwoord: zie vraag 2.

4. Is het college met de fractie van de volkspartij eens dat huisvesting van 
arbeidsmigranten in een woonomgeving ongewenst is en strijdig is met het 
woonbeleid van de gemeente Steenbergen?

Antwoord;
Op 30 januari 2020 heeft uw raad met de "Beleidsnota Arbeidsmigratie" 
vastgesteld dat in woonwijken geen groepen arbeidsmigranten mogen worden 
gehuisvest, maar wel arbeidsmigranten die gezamenlijk een huishouden vormen.
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Groepen arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest bij het agrarisch bedrijf of 
in pensions. Maar ook binnen de kernen op locaties met een 
centrumbestemming. De redenering is dat het centrum een gebied is waar veel 
andere activiteiten plaatsvinden naast het wonen, onder andere horeca, winkels 
en kantoren. Waardoor het aanvaardbaar wordt geacht om hier ruimte bieden 
voor het huisvesten van arbeidsmigranten, dit in tegenstelling tot een reguliere 
woonwijk. De betreffende locatie valt binnen een Centrumbestemming en 
daarmee is de huisvesting van arbeidsmigranten toegestaan, omdat voldaan 
wordt aan het bestemmingsplan en de raadskaders zoals opgenomen in de nota 
arbeidsmigratie vastgesteld in de raadsvergadering van 30 januari 2020.

5. Heeft het college contact opgenomen of is het college voornemens om contact op 
te nemen met het betreffende makelaarskantoor en de informatie te verifiëren?

Antwoord: Ja dit is gebeurd, zie ook antwoord vraag 2

6. Indien het makelaarskantoor een actieve rol blijkt te hebben in de huisvesting van 
arbeidsmigranten in en woning op de Markt in Steenbergen, spreekt u de 
makelaar dan aan en wijst u op de gemaakte afspraken om geen 
arbeidsmigranten in woonwijken te huisvesten?

Antwoord: Verwijzend naar onze reactie op vraag 4 constateren we dat de huisvesting 
van arbeidsmigranten op deze locatie is toegestaan.

7. Wat gaat uw college ondernemen om de huisvesting van arbeidsmigranten de 
Markt tegen te gaan?

Antwoord: De huisvesting van arbeidsmigranten is ter plaatse toegestaan, zie 
antwoord vraag 4.
Wel zijn we een onderzoek gestart naar vergunningtechnische- en 
(brand)veiligheidsaspecten. Mogelijk dient er een omgevingsvergunning te worden 
aangevraagd en dienen er investeringen te worden gedaan in het kader van 
brandveiligheid om het pand te kunnen gebruiken voor de huisvesting van 7 
arbeidsmigranten.
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