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Onderwerp
Beëindiging huisvesting arbeidsmigranten Kazernelaan 101 in Weert

Voorstel
eigenaar en voormalige huurder mededelen dat er is voldaan aan de last en te verzoeken
de beroepen in te trekken.

Inleiding
Op 27 december 2018 is aan HQ Weert C.V. en PrismaWorx Uitzend B.V. een last onder
dwangsom opgelegd. Bij de beslissing op bezwaar van 5 juni 2019 is dit dwangsombesluit
herovenruogen. Besloten is om de strijdige huisvesting van arbeidsmigranten op het Horne
Quartier uiterlijk 1 augustus 2019 te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een
dwangsom. In verbánd hiermee zijn er drie beroepen aanhangig gemaakt. Inmiddels
hebben partijen de overtreding beëindigd.

Beoogd effect/doel
Het beëindigen van de juridische procedures

Argumenten
1.1 De oveftreding is beëindigd.
Op 2 augustus 2019 hebben toezichthouders van de gemeente Weeft geconstateerd dat
de Gebouwen 101M32, 101M33 en 101M34A op het Horne Quartier volledig leeg en
schoon zijn gemaakt. Op diezelfde dag heeft de voormalige huurder verzocht om de
arbeidsmigranten op het Horne Quartier uit de BRP te schrijven.

1.2 Het beoogde doel is bereikt.
Het dwangsombesluit heeft het beoogde doel bereikt. De overtreding is tijdig beëindigd
Partijen kunnen de eerder ingestelde beroepen intrekken. Dan kan de gehele kwestie
worden afgesloten.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com mu n icatie/ particiPatie
Niet van tÖepasslng.

Overleg gevoerd met
Intern:
R. Janssen en W. Schepers van de afdeling VTH

Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen:
Brieven voor eigenaar cn voormalige huurder
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