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Beantwoording raadsvraag 
 

 
 

Onderwerp Arbeidsmigranten huisvesting Bospark de Bikkels 

 

Datum 

 

4 november 2017 

 

Nummer 

  

RV-1752 

  

Steller vraag Leo Cuijpers Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder 

 

H. Verhees 

 

Steller 

  

V. Nabben 

  

Datum afdoening 16 november 2017 

 

 

Vraag 

Afgelopen donderdag kwamen bij onze fractie diverse meldingen binnen over veranderin-

gen die gaande zouden zijn bij bospark De Bikkels (Roompot) in Vlierden. Op vrijdag 

middag werden we hierover ook in kennis gesteld door de Raadsinformatiebrief RIB-HV-

1754. 

 

Volgens deze Raadsinformatiebrief begrijpen wij dat het vestigen van het gevraagde aan-

tal arbeidsmigranten niet mogelijk is conform bestemmingsplan en beleidskader huisves-

ting arbeidsmigranten 2015. Tevens begrijpen wij dat er wel een gesprek heeft plaats ge-

vonden maar er nog geen officiële aanvraag is gedaan en dat het college nog geen be-

sluit heeft genomen. 

 

In de krant van zaterdag (ED) konden we lezen dat de organisatie Roompot inmiddels 

wel gesprekken heeft gevoerd met medewerkers en dat de recreatieve huur per 17 no-

vember a.s. stopt. In de loop van zaterdag komt ons ook ter ore dat er ontslagen vallen.  

Het lijkt ons vreemd om al maatregelen te nemen die gericht zijn op de nieuwe situatie 

als daarvoor geen uitzicht is dat die nieuwe situatie er gaat komen.  

 

Dit brengt de fractie van het CDA tot de volgende vragen voor het college van B&W: 

 

1) Zijn er in het gesprek duidingen geweest waaraan Roompot toekomstige medewer-

king voor deze plannen verwacht? 

2) Als de aanvraag concreet komt gaat u dan medewerking verlenen? Wij weten immers 

dat u bijvoorbeeld bij de zusterflat ook gebruik heeft gemaakt van de hardheidsclau-

sule om af te kunnen wijken van het beleidskader.   

3) Als een organisatie personeel ontslaat en vanaf 17 november geen boekingen meer 

mogelijk maakt dan kan dit niet anders zijn dan dat met met het nieuwe plan gestart 

wordt. Gaat u als dit ook daadwerkelijk gebeurd handhaven? 

 

 

Antwoord 

 

Zijn er in het gesprek duidingen geweest waaraan Roompot toekomstige mede-

werking voor deze plannen verwacht? 

 

Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van donderdag 2 november (RIB-HV-1754) 

heeft Roompot in het overleg aangegeven dat zij het plan hebben om het park uit de 

recreatieve verhuur te halen en voor 3 tot 5 jaar te gebruiken voor de huisvesting van 
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arbeidsmigranten. Daarna wil Roompot het park renoveren en weer in de recreatieve ver-

huur brengen. In het overleg heeft Roompot de vraag gesteld wat de speelruimte is die zij 

hierbij hebben. De afspraak is gemaakt dat wij zaken op hoofdlijnen uitzoeken en dit te-

rugkoppelen aan Roompot. 

 

Als de aanvraag concreet komt gaat u dan medewerking verlenen? Wij weten 

immers dat u bijvoorbeeld bij de zusterflat ook gebruik heeft gemaakt van de 

hardheidsclausule om af te kunnen wijken van het beleidskader.   

 

Het college van burgemeester en wethouders gaat uit van de mogelijkheden die het gel-

dende bestemmingsplan ‘Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied' en het ‘Be-

leidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015’ biedt. De huisvesting van arbeidsmigranten 

op een recreatiepark in het buitengebied voldoet hier niet aan. Het verzoek wordt derhalve 

niet mogelijk geacht. 

 

Als een organisatie personeel ontslaat en vanaf 17 november geen boekingen 

meer mogelijk maakt dan kan dit niet anders zijn dan dat met met het nieuwe 

plan gestart wordt. Gaat u als dit ook daadwerkelijk gebeurd handhaven? 

 

Als we constateren dat er zich zaken voordoen die niet voldoen aan de wet- en regelge-

ving, zullen we daar op adequate wijze naar handelen, conform het door de gemeente-

raad vastgestelde handhavingsbeleid.  


