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Beste meneer Vossen,

Op 27 februari 2019 ontvingen wij uw brief van 26 februari 2019. Met deze brief heeft u
namens PrismaWorx Uitzend 8.V., Amentstraat 17 in Stramproy, de bezwaargronden van
het eerder ingediende pro forma bezwaarschrift van 4 februari 2019 aangevuld. In deze
brief leest u de beslissing op het bezwaarschrift.

Bestreden besluit
Het bezwaarschrift is gericht tegen ons besluit van 20 december 2018 (bekendgemaakt bij
brief d.d. 27 december 2OL8, verzonden op 27 december 2018) waarbij aan uw cliënt een
last onder dwangsom opgelegd. De last onder dwangsom betreft het uiterlijk 1 maart
2019 staken en gestaakt te houden van de met artikel 2.1, eerste lid, onder c van de
Wabo juncto artikel 3.1.1, onder f juncto artikel 3.5.1 van het geldende bestemmingsplan
"Kazernelaan 101" strijdige huisvesting van de arbeidsmigranten in de gebouwen 101M32,
101M33 en 101M344 aan de Kazernelaan 101 in Weeft onder oplegging van een
dwangsom van € 30.000,= per week met een maximum van € 300.000,=.

Beslissing op bezwaar
Wij hebben besloten:

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover de bezwaren betrekking

hebben op de hoogte van de dwangsom;
3. de dwangsom gewijzigd vast te stellen op € 9.591,= met een maximum van

€ 38'365'=;
4. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
5. de begunstigingstermijn gewijzigd vast te stellen op uiterlijk 1 augustus 2OI9;
6. het bestreden besluit met verbetering van de motivering in stand te laten en
7. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Voor de nadere motivering verwijzen wij u naar bijgevoegd besluit.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:
- met een brief:

Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Websi te : www.weert.nl - Twitter: www.twitter. com/gemeenteweert



Sector Bestuurcrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND
digitaal:
Via http ://loket. rechtspraak. n l/bestuu rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroep instelt.

Spoed
Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij cie Voorzieningenreehter van de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:
- met een brief:

Stuur uw vezoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- digitaal:
Via http : //lo ket. rechts p ra a k. n l/bestu u rs recht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Vragen?
Hebt u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Saida Chalh van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, via (0495) 575 239 of e-mail s.chalh@weert-nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

an
secretaris



GEMEENTE vVEERT

Beslissing op bezwaar inzake een bezwaarschrift ingediend namens PrismaWorx
Uitzend B.V. gericht tegen een last onder dwangsom opgelegd voor het uiterlijk 1
maart 2019 staken en gestaakt houden van de strijdige huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Kazernelaan 1O1 in Weert.

Bestreden besluit
Bij collegebesluit van 20 december 2018 (bekendgemaakt bij brief d.d. 27 december
2078, verzonden op 27 december 2018) is aan PrismaWorx Uitzend 8.V., gevestigd aan de
Amentstraat 17 in stramproy, een last onder dwangsom opgelegd. De last onder
dwangsom betreft het uiterlijk 1 maart 2019 staken en gestaakt te houden van de met
artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo juncto artikel 3.1.1, onder f juncto artikel
3.5.1 van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101" strijdige huisvesting van de
arbeidsmigranten in de gebouwen 101M32, 101M33 en 101M34A aan de Kazernelaan 101
in Weert onder oplegging van een dwangsom van € 30.000,= per week met een maximum
van € 300.000,=.

Bezwaarschrift
Tegen bovengenoemd besluit heeft de heer mr. F.H.L. Vossen van luridisch Adviesbureau
Vossen te Breda namens PrismaWorx Uitzend B.V. bij brief van 26 februari 2019
(ingekomen op 27 februari 2019) de bezwaargronden ingediend. De bezwaren luiden:

1. Tijdpad.
Verzocht wordt om de bij brief van 21 juni 2018 ingediende zienswijze als
herhaald en ingelast te beschouwen. Verwezen wordt naar de gedoogbeschikking.
Daarin is de verwachting uitgesproken dat de raad medio december 2018 het
nieuwe beleid zal vaststellen. Daarna zou een omgevingsvergunning aangevraagd
kunnen worden. Daarnaast heeft o.a. de wethouder ruimtelijke ordening vanaf mei
2018 tot november 2018 herhaaldelijk aangegeven dat de huisvesting voor de
duur van 10 jaar vorm zou worden gegeven. Er was een locatie aan de Dr.
Schaepmanstraat beschikbaar. Door deze feiten heeft reclamant geen
voorbereidingen getroffen voor alternatieve huisvesting. Tot grote verbazing en
tegen alle verwachtingen in wijst de raad op 19 december 2018 de Kazernelaan
101 niet aan. Op 27 december 2018 ontvangt reclamant het bestreden besluit.

2. Bezwaarschriftprocedure tijdelijke huisvesting expats.
Reclamant heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de tijdelijke
huisvesting van 15 expats in gebouw 101M33. Tegen het weigeringsbesluit is
namens hem bezwaar aangetekend. Aangezien de huisvesting van deze expats
verband houdt met educatieve doeleinden is hij ervan overtuigd dat dit gebruik
past binnen het bestemmingsplan. Na de bezwaarschriftprocedure of in beroep zal
dit gebruik alsnog zijn toegestaan. Het bestreden besluit is zo geformuleerd dat
geen enkele vorm van huisvesting is toegestaan. Dat verdraagt zich niet met de
mogelijkheden van het bestemmingsplan.

3. Onjuiste belangenafweging.
Waaruit blijkt dat sprake is van een afname van de kwaliteit van de omgeving
gerelateerd aan de gehuisveste arbeidsmigranten? De klachten van de bewoners
zijn gerelateerd aan de asielzoekers. Er wordt in strijd met het zorgvuldigheids- en
het gelijkheidsbeginsel gehandeld. De huisvesting van de asielzoekers is
toegestaan maar die van de arbeidsmigranten niet. De burgemeester is bereid het
COA te spreken over een mogelijke contractverlenging, maar men is niet bereid
om gezamenlijk met reclamant tot een oplossing te komen.

4. Het algemeen belang van het huisvesten van arbeidsmigranten wordt niet
meegenomen in de belangenafweging om wel/niet te handhaven of de vraag
binnen welke termijn de huisvesting beëindigd moet zijn. Nadat het ernaar uitzag
dat de huisvesting definitief toegestaan zou worden, wordt in de kerstvakantie
plotsklap en zonder overleg met reclamant, besloten dat de huisvesting niet
gelegaliseerd wordt en dat deze binnen 2 maanden beëindigd moet worden. Dit
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terwijl er herhaaldelijk op andere wijze met reclamant is gecommuniceerd. Ook is

bekend dat er op zo'n korte termijn geen alternatief is. Daar waar reclamant aan
een alternatief werkt, wordt dlt door het beleid van de gemeente doorkruist.
Genoemde omstandigheden hadden moeten leiden tot een ruimere
begu nstig in gsterm ij n.

5. Een kwetsbare groep mensen dreigt op straat te worden gezet. Het college heeft in
het voortraject ervoor gezorgd dat reclamant ervan uit kon/mocht gaan dat de
huisvesting gelegaliseerd ging worden. Door onverwachts alsnog tot handhaving
over te gaan en met name de onredelijk korte begunstigingstermijn wordt
reclamant de mogelijkheid ontnomen om een alternatief te vinden c.q. te
realiseren. Overigens helpt het beleid voor de nieuwe locaties voor de huisvesting
van arbeidsmigranten ook niet. Daardoor en daarmee ligt de verantwoordelijkheid
voor het dakloos worden van deze mensen niet bij reclamant maar bij het college.

6. Gewekt vertrouwen.
Met het gedoogbesluit en de intentie van het college om de huisvesting van

SM
geen reden om alternatieve locaties te (onder)zoeken. De huisvesting zou immers
toegestaan worden. Er zou worden voorzien in een tijdelijke vergunning voor de
huisvcsting van cie arbeidsmigranten voor de duur van 10 jaren.

7. Tijdens verschillende gesprekken met de gemeente is aangegeven dat er een
oplossing gevonden wordt. Met andere woorden, geen handhaving totdat er een
alternatieve locatie beschikbaar zou zijn. Met het bestreden besluit zet het college
reclamant het mes op de keel en handelt in strijd met de toezegging dat er
gezamenlijk gezocht zou worden naar een oplossing c.q. een alternatieve locatie.
Het vertrouwensbeginsel wordt met voeten getreden.

8. Zorgvuldigheid, fairplay, evenredigheid.
Na vaststelling van het nieuwe beleid door de raad op 19 december 2018 belt
reclamant op 21 december 2018 hierover naar de gemeente. Verteld wordt dat er
niemand aanwezig is en dat hij na de kerstvakantie maar terug moet bellen.
Vervolgens heeft hij op 9 januari 2OI9 bij de gemeente een gesprek gehad.
Tijdens dit gesprek heeft hij zijn verbazing uitgesproken over het gevormde beleid.
Hij kreeg te horen dat de alternatieve locatie aan de Dr. Schaepmansstraat niet
doorgaat. Kortom: reclamant diende de locatie aan de Kazernelaan 101 te verlaten
en het besproken alternatief was van de baan. Reclamant werd daarmee onnodig
voor een voldongen feit gesteld. De huisvesting van zijn medewerkers liep op zeer
korte termijn gevaar. Nog belangrijker: er ontstond een acuut gevaar voor cle

bedrijfsvoering van reclamant. Reclamant heeft dan ook aangegeven dat hij zich in
het kader van het nieuwe beleid genoodzaakt zag om een vergunning aan te
vragen voor de huisvesting van 400 arbeidsmigranten. Dit heeft geleid tot een
vervolgafspraak op 16 januari 2019 waarbij reclamant doodleuk vernam dat de

aanvragen op voigorde van binnenkomst zouden worden verwerkt en dat er 3
plannen waren ingediend. Er zouden slechts 3 initiatieven worden toegelaten.
Reclamant heeft daarop direct op 17 januari 2019 een aanvraag ingediend. Dit
was daarmee het 4e initiatief. Op 13 februari 2019 heeft reclamant vr-¡c¡r de
zekerheid een nieuw initiatief ingediend. Uit de ontvangstbevestiging blijkt dat dit
het 6" initiatief betreft.

9. Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat reclamant niet eerder is geÏnformeerd
over het aanstaande nieuwe beleid en het feit dat op grond daarvan slechts 3
initiatieven medewerking zal worden verleend voor huisvesting van
arbeidsmigranten. Nadat reclamant hiervan op de hoogte was heeft ltij zo spoedig
mogelijk (17 januari 2019) een verzoek ingediend voor tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten op de locatie Witvennenveld. Verwezen wordt naar de
ontvangstbevestiging waarin is gemeld dat deze aanvraag het 4e initiatief is.

10. Terwijl met reclamant gesprekken worden gevoerd over een oplossing van de
bestaande huisvesting aan de Kazernelaan 101, wordt reclamant niet tijdig
geinformeerd over het feit dat er slechts 3 nieuwe initiatieven ingediend kunnen
worden en dat daarbij op volgorde van binnenkomst van de aanvragen beslist gaat
worden. Dat is op zichzelf al zeer merkwaardig en laakbaar. Om dan vervolgens in

het handhavingsbesluit ook nog eens een begunstigingsterm¡jn op te nemen van
slechts 2 maanden acht reclamant beneden alle peil en in strijd met het
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zorgvuldigheids-, het evenredigheids-, het fair play- en het motiveringsbeginsel,
aangezien deze (te) kote termijn ook niet wordt onderbouwd.

tt. Ru i mere begu nstigi ngsterm ij n.
Een andere reden waarom een dergelijke kofte begunstigingstermijn evenmin
nodig is c.q. niet uit te leggen is, is het feit dat er de laatste tijd nauwelijks en
zelfs geen sprake is van overlast. Op L7 december 2018 heeft een
informatieavond plaats gevonden voor omwonenden van desbetreffende locatie.
Daarbij is een overzicht gegeven van de binnengekomen klachten in de afgelopen
periode. Verwezen wordt naar een sheet van deze bijeenkomst. Hieruit blijkt dat
er nauwelijks sprake is van klachten. De klachten die worden benoemd zijn niet
gerelateerd aan reclamant, maar aan de andere gebruikers van het complex.
Reclamant vindt dat dit had moeten worden meegewogen bij het bepalen van de
begunstigingstermijn en dat een termijn van slechts 2 maanden daar niet bij past.

12. Voorts wijst reclamant erop dat het huurcontract voor de huisvesting op deze
locatie loopt tot het einde van 2019. Dit had reden moeten zijn om het
handhavingsbesluit en de begunstigingstermijn daarop af te stemmen. Het door de
gemeente vastgestelde beleid betekent dat niet'zomaar' overal arbeidsmigranten
gehuisvest kunnen worden. Er zijn op dit moment geen alternatieve locaties
beschikbaar en er lopen diverse initiatieven/aanvragen van reclamant die nog in
behandeling moeten worden genomen. Het traject van het realiseren van de
huisvesting zal minimaal 6-8 maanden na vergunningverlening in beslag nemen.
Na de realisatie en de oplevering van het volledige complex dient rekening te
worden gehouden met een verhuisperiode van minimaal 14 dagen. Bij het bepalen
van de begunstigingstermijn dient hier rekening mee gehouden te worden.

L3. Hoogte dwangsom.
De hoogte van de dwangsom staat niet in verhouding tot het geschonden belang
en de effectiviteit van de sanctie. Hierbij speelt ook de vraag welk belang nu
daadwerkelijk wordt geschonden. Zoals gezegd is er nauwelijks meer sprake van
overlast en kan deze niet worden gerelateerd aan reclamant. De huisvesting van
arbeidsmigranten ¡s sowieso aan het eind van 2019 beeindigd. De opgelegde
dwangsom staat ook totaal niet in verhouding tot de huurkosten aangezien deze
beduidend lager zijn. De huurkosten bedragen maximaal € 17.000,= per maand.
Hierbij speelt ook nog dat er ook aan de verhuurder van de locatie een last onder
dwangsom is opgelegd. Daarmee is er dus feitelijk sprake van een nog hogere last
onder dwangsom waardoor en waarmee deze in relatie tot het geschonden belang
nog minder in een redelijke verhouding staat.

14. Verzocht wordt om de gemaakte en nog te maken proceskosten te vergoeden op
grond van aftikel 7:15, tweede lid van de Awb.

Hoorzitting
Op 7 mei 2019 heeft een hoorzitting plaats gevonden. Een verslag van deze hoorzitting is
gehecht aan dit besluit.

Ontvankelijkheid van het bezwaarschrift
Hieronder beoordeelt het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) of
het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten die gelden voor de ontvankelijkheid
van een bezwaarschrift.

Het bestreden besluit is op 27 december 2018 aan reclamant verzonden. Gelet op de
verzenddatum van het bestreden besluit is de laatste dag van de bezwaaftermijn
verstreken op 7 februari 2019. De gemachtigde van reclamant heeft bij brief d.d. 4
februari 2019 (ingekomen op 5 februari 2019) tijdig een pro forma bezwaarschrift
ingediend. Bij collegebesluit van 19 februari 2019 (bekendgemaakt bij brief d.d. 20
februari 20t9, verzonden op 20 februari 2019) is tot uiterlijk 6 maart 2019 de tijd
gegeven om de bezwaargronden in te dienen. De gemachtigde van reclamant heeft bij
brief d.d. 26 februari 2019 (ingekomen op 27 februari 2019) de bezwaargronden tijdig
ingediend.
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Reclarnant is adressarrt van lret bestreden besluit. Gelet hierop heeft reclamant een
rechtstreeks en persoonlijk belang bij de beslissing op het bezwaarschrift. Reclamant kan
als belanghebbende in de zin van artlkel L:2, eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) worden aangemerkt.

Verder voldoet het bezwaarschrift aan artikel 6:5 van de Awb. De brief is voorzien van de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Bij het pro forma
bezwaarschrift is een machtiging gevoegd waaruit blijkt dat de heer mr. F.H.L. Vossen van
Juridisch Adviesbureau Vossen te Breda namens PrismaWox Uitzend B.V. gemachtigd is
om namens PrismaWorx Uitzend 8.V., gevestigd aan de Amentstraat t7 in Stramproy en
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Moonen Beheer 8.V., gevestigd aan de Amentstraat
17 in Stramproy en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer V'C.J' Moonen:

- bezwaar aan te tekenen tegen het besluit d.d. 27 december 2018 tot oplegging
van een last onder dwangsom inzake huisvesting van arbeidsmigranten aan de

ze an n
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in

verband met de hiervoor genoemde procedure;
te corrcsponderen met aile bevoegde instanties inzake de hiervoor genoenrde
procedure;
al het overige te doen ter behartiging van de belangen van reclamant in de
kwestie ¿oals lriervoor genoemd.

Het college is van oordeel dat het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten voor
de ontvankelijkheid. Gelet hierop verklaart het college het bezwaarschrift ontvankelijk en
gaat over tot de inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.

Inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift
De relevante wet- en regelgeving luidt als volgt.

Artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
bepaalt dat het verboden is een project zonder omgevingsvergunning uit te voeren voor
zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens aftikel 4.1. derde lid,
of 4.3. derde lid. van de Wet ruimtelijke ordenino of een voorbereidingsbesluit voor zover
toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin' van die wet.

Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 10 van de Wabo bepaalt dat voor zover de
aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,
de omgevingsvergunning slechts verleend kan worden indien de activiteit niet in strijd is

met een goede ruimtelijke ordening en indien de activiteit in strijd is met het
bestemmingsplan of de beheersverordening :

1o met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen
regels inzake afwijking,
20 in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
3o in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke
onderbouwing bevat.

Artikel 4, onderdelen 9 en ll van blJlage II van het Besluit omgevirrgsreclrL (Bor) bepaletr
dat voor verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c van de Wabo waarbij met toepassing van aftikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
20 van de Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken in aanmerking komen:
- het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die

de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die
bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde
kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van
asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;

- ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en
met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.
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Het geldende planologisch regime luidt als volgt.

De gebouwen 101M32, 101M33 en 101344, gelegen op het Horne euartier aan de
Kazernelaan 101 in Weert, vallen binnen de bestemming'Maatschappelijk'van het
geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101". Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 9
maart 2018, in werking getreden op 28 mei 2018 en onherroepelijk geworden op 6 maaft
20 19.

Artikel L.4t van de planregels verstaat onder maatschappelijke doeleinden:
maatschappelijke, sociale, educatieve, medische, culturele, levensbeschouwelijke en/of
religieuze voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van overheids- en openbare
dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze
voorzieningen.

Volgens artikel 3.1.1 van de planregels zijn de voor'Maatschappelijk'aangewezen gronden
bestemd voor:

a. maatschappelijke, culturele, educatieve, medische, sociale, levensbeschouwelijke
en/of religieuze doeleinden met de daarbij behorende voorzieningen;

b. horeca van categorie 1 en 2 die verband houdt met en ondergeschikt is aan de
geldende bestemm ingsplan ;

c. detailhandel en dienstverlening die verband houden met en ondergeschikt is aan
de geldende bestemming;

d. kantoren en bedrijvigheid die verband houden met en ondergeschikt zijn aan de
geldende bestemming;

e. sportvoorzieningen en recreatieve doeleinden;
f . onzelfstandig verblijf verband houdend met de hierboven genoemde functies;
g. instandhouding van de vegetatie, waarin bomen aspectbepalend zijn;
h. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke,

landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden;
i. bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast;j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. bestaande verkeersvoorzieningen;
l. de instandhouding enlof herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van

het bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument mede
gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde,
ter plaatse van de aanduiding'karakteristiek'.

met daaraan ondergeschikt:
1. parkeervoorzieningen;
2. verhardingen;
3. groenvoorzieningen;
4. energievoorzieningen;
5. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut.

Artikel 3.5.1 van de planregels bepaalt dat onder gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan in ieder geval wordt verstaan het gebruiken en/of het laten gebruiken
van gronden en bouwwerken voor en/of als:

a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de
bestemm ing'Maatschappelijk';

b. bedrijven;
c. prostitutiedoeleinden.

Op grondslag van het ontvankelijke bezwaarschrift heroverweegt het college per
bezwaargrond het bestreden beslu it.

Het college overweegt als volgt.

Bezwaargrond 1

Reclamant verwijst naar een tijdpad. Hierover is het college het volgende van oordeel
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Het college heeft de bij brief van 21 juni 2018 ingediende zienswijze reeds beantwoord in

de onder voorwaarden verleende en onherroepelijke gedoogbeschikking d.d. 5 september
2018. Voor zover reclamant hiertegen bezwaren aanvoett, hadden deze in die procedure
moeten worden aangevoerd. Het college verwijst voor de beantwoording van die
zienswijze dan ook naar dat besluit.

Op het moment van het afgeven van de gedoogbeschikking d.d. 5 september 2018 is er
sprake geweest van een overgangssituatie die tot uiterlijk 1 januari 2019 gedoogd kon
worden. Op 4 september 2018 heeft het college ingestemd met het opstarten van de
inspraakprocedure voor de ontwerp 'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente
Weert 2018'. Deze ontwerp beleidsnota bood de mogelijkheid om huisvesting van
arbeidsmigranten in bestaande bebouwing (zoals kloosters, kazernes en zorgcomplexen)
voor maximaal 100 personen toe te laten. Op grond van dit beleidsvoornemen is de
voorlopige inschatting gemaakt dat de gedoogde activiteiten vergunbaar zouden kunnen
zijn. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 19 december 2018 besloten om de
Kazernelaan 101 beleidsmatig niet in te passen. Nu hiermee grootschal¡ge nulsvestlng van
arbeidsmigranten in stedelijk gebied zoals aan de Kazernelaan 101 is uitgesloten, is er niet
voldaan aan de voorwaarden van het nieuwe beleid en bestaat er naar het oordeel van het
college vanaf 1 januari 2019 ccn grondslag voor handhavend optreden. Het door
reclamant geschetste tijdpad maakt dit niet anders.

Het college verklaart bezwaargrond 1 ottgegrond.

Bezwaarqrond 2
Reclamant verwijst naar het bezwaarschrift dat is gediend tegen de geweigerde tijdelijke
omgevingsvergunning voor het tijdelUk huisvesten van 15 expats aan de Kazernelaan 101
in Weert. In verband hiqrmee stelt hij dat het bestreden besluit zo is geformuleerd dat
geen enkele vorm van huisvesting is toegestaan. Hierover is het college het volgende van
oordeel.

Voor zover reclamant betoogt dat er geen rekening is gehouden met de vermeende
tijdelijke huisvesting van de 15 expats, verwijst het college naar de beslissing op het
bezwaarschrift tegen de geweigerde tijdelijke omgevingsvergunning die tegelijk met dit
besluit wordt bekendgemaakt. De conclusie van die beslissing op bezwaar is dat de
geweigerde tijdelijke omgevingsvergunning, met verbetering van de motivering, in stand
is gebleven.

Ter plaatse geldt de bestemming 'Maatschappelijk' van het geldende bestemmingsplan
"Kazernelaan 101". Volgens artikel 3,1.1, onder f van de planregels is onzelfstandig
verblijf toegestaan indien dit verband houdt met onder artikel 3.1.1, onder a tot en met e
van de planregels genoemde functies. Onder'onzelfstandig verblijf' verstaat artikel 1.45
van de planregels: woonruimte waarbij sprake is van kamerbewoning en waarbij keuken,
douche en toilet worden gedeeld.

Uit het op 3 mei 2019 ingediende nachtregister en een op 6 mei 2019 Ltitgevoercle
controle blijkt dat in gebouw 101M33 aan de Kazernelaan 101 een groep van 37
arbeidsmigranten verblijft die in dienst is bij reclamant. De eigenaar verhuurt de kamers
aan reclamant. De huisvesting van de arbeidsmigranten is in strijd met artikel 3.1.1,
onder f juncto artikel 1.45 van de planregels, omdat op gronden met de bestemming
'Maatschappehjk' geen zelfstandige wonlngen zlJn toegestaan, maar uitsluiterlrJ
kamerbewoning met gedeelde voorzieningen welke bewoning verband dient te houden
met de in artikel 3.1.1, onder a tot en met e van de planregels genoemde functies. De
huisvesting van de arbeidsmigranten is derhalve in strijd met de planregels (zie de
uitspraak van de Afdeling van 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:690).

De last ziet op het staken en gestaakt houden van de met het geldende bestemmingsplan
"Kazernelaan 101" strijdige huisvesting van arbeidsmigranten in de gebouwen 101M32,
101M33 en 101M34A aan de Kazernelaan 101. Uit de formulering van de last blijkt meer
dan duidelijk dat de overtreding bestaat uit de huisvesting van arbeidsmigranten aan de
Kazernelaan 101 en dat die huisvesting gestaakt moet worden en gestaakt moet blijven
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om het verbeuren van dwangsommen te
voorzieningenrechter van de Rechtbank
ECLI : N L : RBLIM :20 t9 :2924).

(zie de uitspraak van de
van 29 maart 2019,

voorkomen
Limburg

Het college verklaart bezwaargrond 2 ongegrond.

Bezwaaroronden 3 tot en met 5
Reclamant stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een onjuiste belangenafweging.
Hierover is het college het volgende van oordeel.

Zoals de Afdeling heeft vastgesteld is een asielzoekerscentrum aan de Kazernelaan 101 op
grond van artikel 3.1.1., onder a van de planregels toegestaan binnen de bestemming
'Maatschappelijk' (zie de uitspraak van de Afdeling van 6 maart 2OL9,
ECLI:NL:RVS:2019:690). Het college ziet dan ook niet in hoe zij in dit verband in strijd
met het zorgvuldigheids- en het gelijkheidsbeginsel zou handelen. Voorts acht het college
het niet aannemelijk gemaakt dat de ervaren klachten alleen veroorzaakt worden door de
asielzoekers. Het is bekend dat de omwonenden overlast ervaren van de arbeidsmigranten
(zie de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 29 maart
20 19, ECLI : N L: RBLIM : 2OL9 :2924).

Dat het economisch belang is gediend met de huisvesting van arbeidsmigranten in het
algemeen, is geen grond om af te zien van handhavend optreden (zie de uitspraak van de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 22 december 20L7,
ECLI : NL: RBLIM : 20 1 7 : L2654).

Het college is verantwoordelijk voor de handhaving van de regels van het
bestemmingsplan. Mede gelet op de overlast die de omwonenden eryaren, is het college
van oordeel dat handhavend optreden juist het algemeen belang van de naleving van de
regels van het bestemmingsplan dient. Het belang van handhaving en de belangen van de
omwonenden dienen dan ook te prevaleren boven het belang van reclamant bij het
continueren van zijn bedrijfsvoering. De werkgevers die de arbeidsmigranten in dienst
nemen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van adequate huisvesting op de daarvoor
toegelaten locaties. Met het bestreden besluit worden de arbeidsmigranten niet op straat
gezet. Het vinden van alternatieve huisvesting voor arbeidsmigranten is niet de
verantwoordelijkheid van het college maar komt voor risico en rekening van reclamant.
Het college ziet in het betoog van reclamant dan ook geen aanleiding om af te zien van
handhaving. Reclamant mocht er op grond van de gedoogbeschikking niet op rekenen dat
er door het college niet handhavend zou worden opgetreden. Met een gedoogbeslissing
neemt het college immers nog geen (definitief) standpunt in over de vraag of, hoe en
wanneer er handhavend zal worden opgetreden. In het bijzonder neemt het college geen
(definitief) standpunt in over de verhouding tussen de belangen van derden ten aanzien
van de (vermeende) overtreding en de belangen van de (vermeende) overtreder.

Het college verklaart de bezwaargronden 3 tot en met 5 ongegrond. Op de bezwaren die
betrekking hebben op de begunstigingstermijn gaat het college hierna verder in.

Bezwaargronden 6 en 7
Reclamant doet een beroep op het vertrouwensbeginsel. Hierover is het college het
volgende van oordeel.

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel dient sprake te zijn van aan het
bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen gedaan door een
daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden
ontleend (zie de uitspraak van de Afdeling van 16 mei 2072, ECLI:NL:RVS:2012:8W5949).
Hiervan is niet gebleken.

De onder voorwaarden verleende gedoogbeschikking d.d. 5 september 2018 gold voor een
relatief korte termijn: tot uiterlijk l januari 2019. De datum van l januari 2019 is
ongeveer gelijk aan de datum waarop het nieuwe beleid in werking zou treden. De

Pagina 7 van 12



gemeenteraad heeft het nieuwe beleid op 19 december 2018 vastgesteld en op 27
december 2018 is het nieuwe beleid in werking getreden.

Met de gedoogbeschikking d.d. 5 september 2018 zijn naar het oordeel van het college
geen verwachtingen gewekt dat de huisvesting van de arbeidsmigranten na 1 januari 2019
gelegaliseerd zou worden. Aan de gedoogbeschikking kan reclamant niet het veÉrouwen
ontlenen dat na 1 januari 2019 zou worden afgezien van handhavend optreden (zie de
uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 29 maart 2019,
ECLI:NL:RBLIM:2OL9:2924). Het college wijst op de volgende passage in de
gedoogbeschikking d.d. 5 september 2018:

"Eioen risico
Ten aanzien van het nieuw te maken beleid is nog niets concreet bekendgemaakt wat
hetreft tekst en inwerkingtreding. Pas op het moment dat het nieuwe beleid in werking is
getreden, heeft u zekerheid over de voorwaarden onder welke u een
omgevingsvergunning kunt verkrijgen. Tot die tijd wijzen w¡j u erop dat cle gecloogcle

activiteiten geheel op eigen risico plaatsvinden."

Uit de bovenstaande Bassage blijkt ciat in de gedoogbcschikking uitdrukkelijk is gewezen
op het risico dat er ten aanzien van het nieuw vast te stellen beleid nog niets concreet is

bekendgemaakt wat betreft tekst en inwerkingtreding. Pas op het moment dat het nieuwe
beleid in werklng ls getreden zou reclamant zekerheid hebben over de voorwaarden onder
welke hij een omgevingsvergunning kan verkrijgen. Daarbij is reclamant erop gewezen dat
de gedoogde activiteiten tot die tijd geheel op eigen risico plaats vinden..Hij liep dan ook
het risico dat het nieuwe beleid geen mogelijkheden bood voor de locatie aan de
Kazernelaan 101 in Weeft. Nu de Kazernelaan 101 uiteindelijk niet is aangewezen als
mogelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is er niet voldaan aan de
voorwaarden van het beleid en kon reclamant er na l januari 2019 niet van uitgaan dat de
situatie gelegaliseerd zou worden.

Voorts is het college van oordeel dat reclamant het beroep op het vertrouwensbeginsel
niet heeft onderbouwd. Dat al dan niet samen met de gemeente gezocht is naar andere
locaties c.q. oplossingen, maakt niet dat er is toegezegd dat er geen handhaving zou
plaats vinden. Er is niet gebleken dat bij reclamant het gerechtvaardigde vertrouwen is
gewekt dat het college tegen de huidige locatie niet handhavend zou optreden (zie de
uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 29 maaft 2019,
EC LI : N L : RB LIM :20 19 :2924).

Het college verklaart de bezwaargronden 6 en 7 ongegrond.

Bezwaargronden I tot en met 10
Reclamant stelt dat sprake is van strijdig handelen met de beginselen van zorgvuldigheid,
fair play en evenredigheid. Hierover is het college het volgende van oordeel.

Het college heeft op 13 november 2018 besloten om af te zien van het opnemen van het
voormalige kazerneterrein als huisvesting voor arbeidsmigranten. Grootschalige
huisvesting van arbeidsmigranten is alleen mogelijk op een agrarisch bedrijf of tijdelijk op
een bedrijventerrein. Hierdoor is het niet mogelijk om een omgevingsvergunning te
verlenen voor tijdelijke grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in stedelijk gebied
zoals aan de Kazernelaan 101. Het collegebesluit van L3 november 2018 ls openbaar en
raadpleegbaar via de website van de gemeente. Hierover is op 21 november 2018 door de
gemeente een persbericht verzonden. Verder is er in de pers ruim aandacht aan besteed:

- Dagblad De Limburger d.d.21 november 2018: 'Geen gastarbeiders op kazerne in

Weert':https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181121 00081208/huisvesting-
a rbeidsm ig ranten -oo-maximaa l-drie-bed rUventerreinen -in-weert

- www.weertdegekste,nl: 'Beleid huisvesting arbeidsmigranten'(2L november
20 1 8) : https : //www. weertdeg ekste. nl/20 18/1 1/n ieuw beleid-voor-h u is
arbeidsm ig ranten -in-weert/?cn-reloaded= 1
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Reclamant had al vanaf eind november 2018 kunnen weten dat de huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Kazernelaan 101 niet gelegaliseerd zou worden. Het college acht
het niet aannemelijk dat reclamant van het voorafgaande n¡et op de hoogte is geweest.
Bovendien betreft het geen'plotsklapse wijziging': huisvesting van arbeidsmigranten aan
de Kazernelaan 101 was onder het oude beleid ook niet toegestaan. Dat is met het nieuwe
beleid zo gebleven.

De omstandigheid dat handhavend optreden mogelijk ernstige financiële gevolgen heeft
voor reclamant vormt volgens vaste jurisprudentie geen grond om van handhaving af te
zien (zie de uitspraak van de Afdeling van 18 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2OL4:2334).

Voor zover reclamant bezwaren aanvoert tegen het nieuwe beleid inzake het op een
bedrijventerrein realiseren van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, horen deze
bezwaren niet in deze procedure thuis.

Het college verklaart de bezwaargronden I tot en met 10 ongegrond. Op de bezwaren die
betrekking hebben op de begunstigingstermijn gaat het college hierna verder in.

Bezwaargronden 11 en 12
Reclamant betoogt de begunstigingstermijn vast te stellen op 31 december 2019 dan wel
rekening te houden met een periode van 6 á 8 maanden na vergunningverlening voor de
alternatieve huisvesting met een verhuisperiode van minimaal 14 dagen. Daarbij stelt
reclamant dat er nauwelijks sprake is van klachten. Hierover is het college het volgende
van oordeel.

Bij het bestreden besluit is gelast de overtreding uiterlijk 1 maart 2019 te staken en
gestaakt te houden.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de
begunstigingstermijn dat deze niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk
is om de oveftreding te kunnen opheffen (zie de uitspraak van de Afdeling van 1
december 20 10, ECLI : NL: RVS : 2010 : 805696).

Dat de omwonenden volgens reclamant nauwelijks of zelfs geen overlast meer zouden
ervaren, acht het college niet aannemelijk. Zoals op de hoorzitting naar voren is gebracht,
etvaren de omwonenden nog steeds overlast van de arbeidsmigranten. Reclamant heeft
op de hoorzitting aangegeven dat het terrein continue bewaakt zou worden door een
bedrijf. Op de hoozitting geven de omwonenden echter aan dat het bedrijf helemaal niet
de gehele dag op het terrein aanwezig is maar alleen telefonisch bereikbaar zou zijn. Het
al dan niet afwezig zijn van overlast speelt naar het oordeel van het college dan ook geen
rol bij het verlengen van de begunstigstermijn.

Ook de omstandigheid dat reclamant ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten
met de eigenaar een huurovereenkomst tot uiterlijk 31 december 2OI9 heeft gesloten en
dat beëindiging van de oveftreding financiële schade kan veroorzaken, is niet van belang
voor het bepalen van de begunstigingstermijn (zie de uitspraak van de Afdeling van 28
oktober 20t5, ECLI:NL:RVS:2015:3294). In de contractuele verplichtingen van reclamant
ziet het college geen aanleiding om een langere begunstigingstermijn vast te stellen. De
afgesloten huurovereenkomst verandert niets aan het feit dat het gebruik in strijd is met
het bestemmingsplan. Reclamant had moeten nagaan of het bestemmingsplan dit gebruik
niet in de weg stond. Bovendien ligt het in de macht van reclamant en zijn verhuurder om
hun onderlinge contractuele afspraken, indien een nieuwe situatie ditvergt, aan te passen.
Overigens heeft de verhuurder op de hoorzitting aangegeven dat in het huurcontract is
opgenomen dat reclamant het contract eenzijdig kan opzeggen en dat het huurcontract
inmiddels is opgezegd.

Het betoog van reclamant dat een begunstigingstermijn van twee maanden te koft is om
de arbeidsmigranten elders te huisvesten, is door de voorzieningenrechter gevolgd.
Daarbij heeft de voorzieningenrechter relevant geacht dat de arbeidsmigranten gemiddeld
een jaar blijven. De voorzieningenrechter heeft het bestreden besluit geschorst vanaf 1
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maart 2019 tr.rt ¿es wekerr rr¿ l¡ekendrrraking van de beslissing op bezwaar (zie de
uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 29 maart 2019,
ECLI:NL:RBLIM:20L9:2924). Aansluitend bij wat de voorzleningenrechter heeft
geoordeeld, stelt het college een nier¡we begunstigingstermijn vast.

Het college stelt vast dat het bestreden besluit is uitgegaan van de constatering dat in de
gebouwen 101M32 en 101M33 in november 2018 een groep van 65 arbeidsmigranten
verbleef. Daarnaast zouden er een aantal arbeidsmigranten tijdelijk gedurende circa 5
dagen in gebouw 101M34A verblijven. Inmiddels is bekend geworden en vastgesteld door
de toezichthouders van de gemeente dat reclamant voor de huisvesting van de
arbeidsmigranten geen gebruik meer maakt van de gebouwen 101M32 en 101M344. Op
de hoorzitting is aangegeven dat reclamant besloten heeft de bestaande huisvesting van
arbeidsmigranten op het terrein af te bouwen. Het gebouw 101M34A is 3 maanden
geleden reeds ontruimd en in gebouw 101M32 worden sinds 1 mei 2Ot9 geen
arbeidsmigranten meer gehuisvest. Van deze twee gebouwen is ook de huur opgezegd
Thans is uitsluitend gebouw 101M33, het zogenaamde'expats-gebouw', In gebruik voor de
huisvesting van circa 30 á 35 arbeidsmigranten. Reclamant zal de activiteiten op het
terrein van HQ Weert per 31 december 2019 staken.

Uit het op 3 mei 2019 ingediende nachtregister en een op 6 mei 2019 door de
toezichthouders uitgevoerde controle blijkt dat in gebouw 101M33 een groep van 37
arbeidsmigranten is gelruisvest irr gebouw 101M33. Hiervan zijn 19 personen na de
bekendmaking van het bestreden besluit gehuisvest in gebouw 101M33. Een aanzienlijk
gedeelte van deze groep arbeidsmigranten (14 personen) is na 1 maart 2019 gehuisvest
in gebouw 101M33. Van de overige 18 arbeidsmigranten - die in de periode voorafgaand
het bestreden besluit zijn gehuisvest - zal het merendeel blijkens het nachtregister op 1

augustus 2019 gemiddeld een jaar verblijven in gebouw 101M33.

Gelet op het voorafgaande verlengt het college na heroverweging de begunstigingstermijn
tot uiterlijk 1 augustus 2019. Daarbij is rekening gehouden met het gegeven dat de
arbeidsmigranten gemiddeld een jaar verblijven. Ook is in aanmerking genomen dat
reclamant het gebruik van de gebouwen 101M32 en 101M344 ten behoeve van de
huisvesting van arbeidsmigranten heeft gestaakt en ook gestaakt zal houden. Het college
ziet in de verklaring van reclamant om de huisvesting van arbeidsmigranten af te bouwen
evenwel geen aanleiding om de begunstigingstermijn verder te verlengen. Reclamant is

bewust na de bekendmaking van het bestreden besluit en zelfs nog na de oorspronkelijke
begunstigingstermijn van 1 maart 2Ot9 doorgegaan met het huisvesten van
arbeidsmigranten. In het geval reclamant deze nieuwe huurrelaties niet was aangegaan,
dan was de groep arbeidsmigranten ten tijde van onderhavige beoordeling aanzienlijk
kleiner geweest (18 personen). Deze omstandigheid acht het college dan ook van
wezenlijk belang om de begunstigingstermijn niet verder dan uiterlijk tot 1 augustus 2019
te verlengen. Ook acht het college daarbij relevant dat, zoals op de hoorzitting naar voren
is gebracht, de omwonenden nog steeds overlast ervaren van de arbeidsmigranten.

Het college verklaart de bezwaargronden 11 en 12 ongegrond. Daarnaast ziet het college
aanleiding om het bestreden besluit aan te vullen met de hiervoor gegeven motivering.

Bezwaargrond 13
Reclamant betoogt dat de hoogte van de dwangsom niet in verhouding staat met het
geschonden belang en de effectiviteit van de sanctle. Hlerover is het college het volgende
van oordeel.

Bij het bestreden besluit is de dwangsom bepaald op € 30.000,= per week met een
maximum van € 300.000,=.

Het college merkt reclamant (huurder) en HQ Weeft (verhuurder/eigenaar) beiden aan als
oveftreder. De gebruiksbepaling van artikel 3.5.1van de planregels ziet op het gebruik en
of laten gebruiken. Er staat: 'onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in

ieder geval verstaan het gebruik en/of het laten gebruiken van gronden en bouwwerken
(...)'. Gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en
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onder c, van de Wabo moet onder "gebruiken van gronden" als bedoeld in deze bepaling
mede worden verstaan het "laten gebruiken van gronden" (Kamerstukken II2006/07,30
844, nr. 3, blz.94).

Het college acht de strijdigheid met het bestemmingsplan geen overtreding van geringe
ernst. Voorts is het college van oordeel dat het belang van handhaving en de belangen
van de omwonenden dienen te prevaleren boven het belang van reclamant bij het
continueren van zijn bedrijfsvoering. Volgens vaste jurisprudentie heeft het opleggen van
een last onder dwangsom ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de geldende
regels. Om dit doel te bereiken kan de hoogte van het bedrag worden afgestemd op het
financiële voordeel dat de oveftreder kan verwachten bij het niet naleven van deze regels.
Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt
uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd (zie de uitspraak van de Afdeling
van 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3294).

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de hoogte van de (maximale) dwangsom
onvoldoende is gemotiveerd (zie de uitspraak van de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Limburg van 29 maart 2019, ECLI:NL:RBLIM:20L9:2924). Aansluitend bij wat
de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, stelt het college een nieuwe (maximale)
dwangsom vast.

Reclamant heeft aangegeven dat de huurkosten maximaal € 17.000,= per maand
bedragen. De huursom die reclamant per maand betaalt is naar alle waarschijnlijkheid
gebaseerd op het totale aantal van BB bedden in de gebouwen 101M32, 101M33 en
101M344. Dit komt neer op € 193,18 per bed per maand. Gelet hierop bedraagt de
huursom € 48,30 per bed per week en afgerond komt dit neer op € 50,= per bed per
week. De arbeidsmigranten krijgen per persoon of per stel een kamer toegewezen met
een bed en maken gezamenlijk gebruik van een recreatieruimte en keuken. Douche en
toilet zijn per 2 kamers beschikbaar. Dus ook hiervan maken de arbeidsmigranten
gezamenlijk gebruik van. Volgens de informatie op de website van de Rijksoverheid
bedraagt de maximale huurprijs voor dergelijke onzelfstandige woonruimten per l juli
2019 per maand: € 340,69 en afgerond komt dit neer op € 34L,=. Dit komt neer op €
85,25 per week. Door gebruik te maken van de Kazernelaan 101 bedraagt het financieel
voordeel van reclamant naar alle waarschijnlijkheid € 35,25 per arbeidsmigrant per week.
Reclamant is een SNF gecertificeerd bedrijf. Uit de informatie op de website van de
Rijksoverheid blfkt dat dergelijke bedrijven voor de kosten van huisvesting maximaal25o/o
van het loon van de arbeidsmigranten mogen inhouden. Volgens de informatie op de
website van de Rijksoverheid bedraagt het wettelijk bruto minimumloon per l januari
2019 per week € 377,45.25o/o vãn dit bedrag is € 94,36. Dit betekent dat het financieel
voordeel voor reclamant € 35,25 plus € 94,36 is. Dit komt neer op € 129,61 per bed per
week. Gelet op het totaal aantal van 37 arbeidsmigranten komt het totaalbedrag van het
financieel voordeel per week neer op € 4.795,57 en per vier weken op € 19.182,28. om te
bewerkstelligen dat van de dwangsom een voldoende prikkel uitgaat om de oveftreding te
beëindigen, acht het college een maximale dwangsom van twee maal het geschatte
financiële voordeel per vier weken gerechtvaardigd. Reclamant blijft immers doorgaan met
het huisvesten van (nieuwe) arbeidsmigranten.

Gelet op het voorafgaande stelt het college na heroverweging de dwangsom per week vast
op € 9.591,= met een maximum van € 38.365,=. Het college acht de hoogte van de
dwangsom in overeenstemming met het geschonden belang en de effectiviteit van de
sanctie. De dwangsom is gerelateerd aan het financiële voordeel dat reclamant kan
verwachten bij het niet naleven van het bestemmingsplan. De maximale dwangsom is
vastgesteld ter hoogte van twee maal het geschatte financiële voordeel per vier weken
zodat er een voldoende prikkel uitgaat om de overtreding te beëindigen.

Het college verklaart bezwaargrond 13 gegrond. Het college ziet hierin geen aanleiding om
het bestreden besluit te herroepen maar wel om het bestreden besluit met de hiervoor
gegeven motivering te verbeteren.
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Proceskostenvergoed in g
Volgens artikel 7:15, tweede lid van de Awb worden de kosten, die de belanghebbende in

verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het
bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voor zover het
bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten
onrechtmatigheid.

In het bezwaarschrift is een verzoek om proceskostenvergoeding gedaan. Nu in de
heroverweging is gebleken is dat het bestreden besluit in stand kan blijven, bestaat er
geen grondslag voor een proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15 van de Awb.
Gelet hierop wijst het college het verzoek om proceskostenvergoeding af'

Besluit
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op de voorafgaande overwegingen, om:

Weert,

1. het bezwaarschrift ontvankel k te verklaren;
gegron ren voor zover

hebben op de hoogte van de dwangsom;
3. de dwangsom gewijzigd vast te stellen op € 9.591,= met een maximum van

€ 38.365,-;
4. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
5. de begunstigingstermijn gewijzigd vast te stellen op uiterlijk 1 augustus 2OL9i
6. het bestreden besluit rnet verbeterirrg van de motivering in stand te laten en
7. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

- 4 JUN| 20t9

Burgemeester en wethouders
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