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Geachte heer van Zutphen,
In uw brief van 17 mei 2017 bij de aanbieding van uw rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’, vraagt u
gemeenten te reageren op uw aanbevelingen. Met deze brief komen wij aan uw verzoek tegemoet.
Aanbevelingen:

o

Benoem in het college van burgemeester en wethouders een portefeuillehouder voor
woonwagenbewoners en hun mensenrechten;
m

o

Ga in gesprek met de gemeenteraad over het standplaatsenbeleid en eventuele voornemens
om het standplaatsenbeleid aan te passen;
m

o

Woonwagenzaken zijn al enige járen expliciet onderdeel van beleid en belegd bij
zowel burgemeester Petter, als wethouder Van der Velden. Door uitspraken van
diverse rechtsorganen speelt het mensenrechtenaspect daarbij in toenemende
mate een rol.

In 2015 is met de vaststelling van de Notitie Woonwagenbeleid Bergen op Zoom
kaderstellend het beleid bepaald. De uitvoering hiervan, met name het realiseren
van nieuwe standplaatsen, leidt met regelmaat tot nieuwe (politieke) debatten die
het huidige beleid verder aanscherpen. Het denken staat dus niet stil.

Maak standplaatsenbeleid in overeenstemming met het mensenrechtenkader voor de
culturele identiteit van woonwagenbewoners (onder meer de jurisprudentie van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de oordelen van het College voor de Rechten
van de Mens) en leg de standplaatsenbehoefte onder woonwagenbewoners in de gemeente
vast in de Woonvisie;
m
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Met de vaststelling van de eerdergenoemde Notitie Woonwagenbeleid is het wonen
in familieverband als bijzondere woonvorm erkend en onderdeel van het
gemeentelijk volkshuisvestingbeleid. In het kader daarvan zijn met de corporatie
prestatieafspraken gemaakt over de overdracht van de gemeentelijke taak als
verhuurder. Bij deze overdracht zullen ook afspraken gemaakt worden over het
borgen van het huidige beleid.
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o

Inventariseer daartoe de behoefte aan standplaatsen, toewijzingscriteria, constructies voor
huur of koop en woonvorm onder woonwagenbewoners in de gemeente.
m

Het woonwagen- en standplaatsenbeleid is in samenwerking met de Werkgroep
Woonwagenbeleid (bestaande uit (duo-)raadsleden en woonwagenbewoners) tot
stand gekomen en afgestemd op specifieke wensen. Daarbij was de behoefte aan
standplaatsen een prominent onderwerp, maar ook de regeling
standplaatstoewijzing (wachtlijst). Voortvloeiend uit het overleg zijn bijvoorbeeld de
bouwmogelijkheden verruimd en is de standplaatstoewijzing uitgebreid met
medehuurderschap en gereserveerde mantelzorg.

De Notitie Woonwagenbeleid Bergen op Zoom is als volgt samen te vatten: de huidige woonwagenlocaties zijn in beeld
gebracht en de problematiek is beschreven. Voor het totale grondgebied van onze gemeente is een onderzoek verricht
naar mogelijke nieuwe woonwagenlocaties, waarvoor tevens een kostenraming is gemaakt. Voorts is voorde vier
bestaande grote woonwagencentra een scenario uitgewerkt dat toewerkt naar een brandveilige situatie. De notitie geeft
daarnaast de mogelijkheden aan voor het aanbieden van de nieuwe standplaatsen in huur, erfpacht of koop. Van iedere
constructie zijn de woonlasten in beeld gebracht. Beschreven is ook de mogelijke rol van de woningcorporatie c.q.
Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland en de handhavingsstrategie. En tot slot is ingegaan op de wachtlijst
en het beheer en onderhoud.
Ook bij de uitvoering van het huidige beleid worden woonwagenbewoners actief betrokken. Het college van
burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom is van mening dat zo op een respectvolle manier met de
woonwagencultuur in Bergen op Zoom wordt omgegaan.
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