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O. Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 16 september 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over het
beleidskader van het gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Het "Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid" dat de minister van
BZK heeft opgesteld (en 12 juli 2018 heeft verzonden naar de Tweede Kamer) in
samenspraak met de VNG, het IPO en vertegenwoordigers van de doelgroep stelt dat de
gemeente bij het vaststellen van het lokale woonbeleid rekening moet houden met de
wensen van woonwagenbewoners en moet voorzien in voldoende standplaatsen, zodat zij
binnen een redelijke termijn kans maken op een standplaats. Het beleidskader biedt de
doelgroep voldoende rechtszekerheid na recente uitspraken en aanbevelingen van o.a. het
College van de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman.
Na gesprekken en contacten met woonwagenbewoners hebben wij de volgende vragen:
Vraag 1:

Antwoord:

Is de gemeente bereid onder deze doelgroep te inventariseren wat de
woonwensen zijn? Met name vragen wij daarbij aandacht voor de jongeren
die op -korte-termijn zelfstandig willen gaan wonen. Wij realiseren ons dat
het woonwensenonderzoek is afgerond, maar wellicht te weinig/geen
aandacht heeft besteed aan de wensen van woonwagenbewoners?
In navolging van het uitgevoerde woonwensenonderzoek zal er een
vervolgonderzoek plaatsvinden, specifiek gericht op de woonwensenZ-behoefte van
woonwagenbewoners. De resultaten daarvan zullen worden betrokken bij de
actualisatie van ons volkshuisvestingsbeleid.
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Vraag 2:

Antwoord:

Vraag 3:

Antwoord:

Vraag 4:

Antwoord:

Is de gemeente bereid de situatie van de woonwagenlocaties is onze
gemeente onder de loep te nemen wat betreft: veiligheid, verontreiniging,
onderhoud, openbaar gebied incl. verlichting en te komen met een integraal
beleidsplan, dan wel apart hoofdstuk in het binnenkort vast te stellen
Regionaal Volkshuisvestingsplan ?
Het onderhoud van gemeentelijke eigendommen en openbaar gebied op
woonwagenlocaties maakt onderdeel uit van het Meerjarig Onderhoudsprogramma
Gemeentelijke Gebouwen en is in die zin voldoende gewaarborgd. Zowel voor de
woonwagenlocaties die eigendom zijn van de woningstichting als de locaties die
nog eigendom zijn van de gemeente is het beheer ondergebracht bij een
deskundige partij, waarbij in ieder geval de locaties die eigendom zijn van de
gemeente wekelijks worden bezocht door de beheerder. Daar waar door deze
beheerder, dan wel de woningstichting of bewoners, knelpunten worden
gesignaleerd worden deze opgepakt.
Is de gemeente bereid in overleg te treden met de woningbouwcorporaties,
m.n. WoonGoed 2000 en ZoWonen om te komen tot voldoende woonruimte
voor deze specifieke doelgroep?
Het regionale en gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid vormen mede de basis om
te komen tot prestatieafspraken met de corporaties. Voor wat betreft de locaties die
thans nog eigendom zijn van de gemeente zal eerst worden ingezet op overdracht
daarvan (11 standplaatsen op de locaties Oude Baan en Groensebos), alvorens
stappen te zetten richting eventuele uitbreiding van het aantal standplaatsen.
Is de gemeente bereid bij gebleken behoefte te mogelijkheden voor eventuele
uitbreiding in goed overleg met alle betrokken partijen te realiseren
(bestemmingsplan technisch) ?
Dit zal afhankelijk zijn van de uitkomst van het onderzoek. Ons beleid is er
vooralsnog niet op gericht om tot uitbreiding over te gaan.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en

houders van Echt-Susteren

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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