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Beste raadsleden, 
 
Op 25 september jl. hebben wij u op de hoogte gesteld dat er bij de gemeente Tilburg een plan was 
ingediend voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aan de Rielseweg 875-879. Dit plan 
hebben wij beoordeeld en als kansrijk aangewezen, omdat wij van mening zijn dat op deze plek een 
grootschalige voorziening voor huisvesting van arbeidsmigranten kan passen als er voldaan wordt aan 
onder andere de ruimtelijke bepalingen en de vastgestelde uitgangspunten. 
 
Eén van de door u vastgestelde uitgangspunten is dat de bij het initiatief betrokken uitzendbureau of 
het bedrijf dat de exploitatie voor haar rekening neemt, moet beschikken over het keurmerk c.q. zijn 
aangesloten bij ABU, NBBU, SNA of gelijkwaardig. Deze keurmerken vertegenwoordigen kwaliteitseisen, 
onder andere op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de 
werkvloer en gedragsregels.  
 
Tijdens de voorbereidingen voor de informatiebijeenkomsten voor 29 oktober heeft de combinatie 
ontwikkelaar/uitzendbureau de samenwerking met de initiatiefnemer verbroken. Omdat voor ons 
zorgvuldigheid in dit proces naar de omgeving voorop staat, zijn wij van mening dat er eerst zekerheid 
moet komen over het uitzendbureau dat verantwoordelijk wordt voor het beheer en de exploitatie van 
de locatie. Omdat wij de locatie Rielseweg als kansrijk zien, bieden wij de investeerder de mogelijkheid 
en tijd om met een nieuw voorstel te komen voor een betrokken uitzendbureau en een ontwikkelende 
partij.  
 
Zolang de initiatiefnemer nog geen geschikt uitzendbureau en ontwikkelende partij aandraag, zetten wij 
de voorbereidingen voor de informatieavond(en) en livestream op 29 oktober stop. Wij informeren de 
gemeente Goirle en de omwonenden  hierover schriftelijk. Wij pakken het proces weer direct op 
wanneer de investeerder een uitzendbureau en een ontwikkelende partij in de arm heeft genomen, die 
voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten.  
 
Wij starten het met u afgestemde proces van het houden van een informatieavond, het formeren van 
een klankbordgroep uit belanghebbenden en de voorbereiding van de ruimtelijke ordeningsprocedure 
weer op als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zo snel daar meer duidelijkheid over is informeren 
wij u daarover direct. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college, 
 
 
O. Dusschooten 
Wethouder 


