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Geacht college,
Op 7 september heeft uw wethouder de heer Dusschooten gesproken met onze wethouder
mevrouw Franssen over uw voornemen om een locatie op Katsbogten aan te merken als kansrijk
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In onze collegevergadering van 8 september 2020 heeft
wethouder Franssen verslag gedaan van dit gesprek. In deze brief geven wij u onze eerste reactie.
Regionale opgave
Wij zijn ons bewust van de regionale opgave voor huisvesting arbeidsmigranten en hebben dit ook in
onze Woonvisie 2019-2022 opgenomen. Wij komen, onder voorwaarden, tegemoet aan de behoefte
voor tijdelijke huisvesting zolang het arbeidskrachten betreft die werken in de regio. Het
uitgangspunt daarbij is dat huisvesten van arbeidsmigranten in een (grootschalig) logiesgebouw past
bij de schaal van onze kernen en dat we concentratie in straten en wijken voorkomen. Beleid waar
onze gemeenteraad tevreden mee is, ook in het licht van de regionale opgave.
Onevenredige impact op Riel
Onze eerste reactie op uw aankondiging is dan ook dat het aantal van 424 arbeidsmigranten niet in
verhouding staat tot de 2905 inwoners in Riel. Daarnaast biedt Riel reeds huisvesting aan circa 85
arbeidsmigranten. Opgeteld bij de voorziening die uw college nu voorstelt heeft dat een
onevenredige impact op de lokale samenleving. Zo ’n plotselinge groei zorgt voor verstoorde
verhoudingen en ondergraaft het draagvlak voor de arbeidsmigranten die al in Riel verblijven.
Niet in verhouding
Met de toevoeging van uw voorgenomen voorziening en gelet op de geografische ligging, is het
aandeel arbeidsmigranten dat aangewezen is op de faciliteiten in Riel ruim 17% van het totaal aantal
inwoners. Omgerekend zou dit op de schaal van Tilburg betekenen dat er 34.947 arbeidsmigranten
worden toegevoegd aan het inwoneraantal van uw stad, of in dezelfde verhouding, 1.464 personen
aan uw kern Udenhout. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke toevoeging aan een dorp als Riel
een enorme impact heeft en niet in verhouding is.
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Hoe nu verder
We begrijpen dat de locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten niet voor het oprapen liggen,
maar als bestuur van de gemeente Goirle maken wij ons grote zorgen over deze beoogde locatie. Het
is ons duidelijk dat u aan het begin staat van het traject waarbij nog veel afwegingen gemaakt gaan
worden. Het is dus nog niet gezegd dat de voorziening op deze locatie en in deze omvang er
daadwerkelijk komt. Wij vragen u dan ook om in uw afwegingen onze zorgen mee te nemen. Wij
hechten er waarde aan om met uw wethouder de heer Dusschooten hierover verder te spreken.
Daarbij kunnen we niet uitsluiten dat wij het hierover uiteindelijk niet eens gaan worden.
Voor het zover is, verdiepen wij ons als college eerst nog verder in uw plannen. Daarna nodigen wij
uw wethouder graag uit voor een vervolggesprek.
Informatie
Wanneer u vragen heeft over onze brief, dan kunt u contact opnemen met Janke Bolt via
telefoonnummer 013-5310651 of e-mail: janke.bolt@goirle.nl
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