Motie: Huisvesting Arbeidsmigranten Dorpsstraat 16 te Ossendrecht
De raad van de gemeente Woensdrecht in vergadering bijeen op 26 september 2019
Overwegende dat:
- Er in de kern Ossendrecht grote onrust is ontstaan over uitbreiding van het aantal
arbeidsmigranten op het adres Dorpsstraat 16 naar een aantal van 122
- Er volgens een informatienota van 2017 ontheffing is verleend voor het huisvesten van
Statushouders, urgente woningzoekenden en arbeidsmigranten
- Het maximale aantal te huisvesten personen gezet is op 65
- Er na deze ontheffing al de nodige problemen waren en zijn, wat ook tot vragen in de
opinieraden heeft geleid
- Ook arbeidsmigranten recht hebben op een goede en menswaardige huisvesting
- In Ossendrecht al voor 35 woningen ontheffingen zijn verleend
- De schatting is dat dit aantal met minimaal 15 woningen verhoogd dient te worden waar
geen ontheffing voor aangevraagd is
- In het nabijgelegen hotel de Prins ook een 40tal arbeidsmigranten zijn gehuisvest
- Er in tegenstelling tot hotels of pensions geen uitgebreide ruimtelijke afweging gemaakt
wordt bij het verlenen van ontheffingen
- Uitbreiding van het aantal van 65 personen tot een nog meer verkeers-aantrekkende
werking zal leiden
- Uitbreiding van het aantal van 65 ook een nadelige invloed heeft op het lokaal woon en
leefklimaat
- Het college de aanvraag dan ook op hold heeft gezet gezien de ontstane onrust
Verzoekt het college:
- De bestaande ontheffing van maximaal 65 personen te handhaven
- Geen medewerking te verlenen aan uitbreiding van het aantal te huisvesten personen
- Met de eigenaar in gesprek te gaan en afspraken te maken om de overlast voor de
omgeving tot een minimum te beperken
- over het resultaat te communiceren met de raad
En gaat over tot de orde van de dag.
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