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Woonwagenbeleid

Concrete vragen

Naar aanleiding van uw mededeling op 14 februari 2017, het oordeel
van het College voor de Rechten van de Mens in de zaken tegen
Gouda en de minister van Binnenlandse Zaken en het rapport van de
Nationale Ombudsman hebben wij de volgende vragen.
In uw mededeling van 14 februari 2017 geeft u aan het advies van
de VNG te volgen en af te wachten wat de uitspraak zal zijn in de
zaak die dient tegen ‘een andere gemeente’ en de minister van
Wonen, alvorens verder actie te ondernemen. Die ‘andere gemeente’
bleek Gouda te zijn, zoals werd bevestigd in de Commissie Fysiek van
16 mei 2017. Het oordeel in beide zaken is op 1 mei gedaan.



Wat zijn op basis van de uitspraak in de zaken op 1 mei 2017
de acties die de gemeente Leudal gaat ondernemen?
Heeft de VNG al een advies uitgebracht voor vervolgstappen?

In het oordeel tegen Gouda wordt als uitgangspunt gesteld dat er
“wordt voorzien in een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van
woonwagenstandplaatsen en sociale huurwoningen”. Aangezien de
wachttijd voor sociale huurwoningen gemiddeld 1,5 jaar is en de
wachttijd voor een woonwagenstandplaats aanzienlijk langer dan 4
jaar, kan gesteld worden dat er geen gelijkwaardig aanbod in Leudal
is. Daarnaast wordt er op dit moment beleid toegepast dat nieuwe
woonwagens niet meer gehuurd mogen worden in Leudal, waardoor
de mogelijkheden voor mensen die in een woonwagen willen wonen
verder beperkt worden.






Gaat de gemeente Leudal actie ondernemen om het aanbod
van woonwagenstandplaatsen en sociale huurwoningen meer
in overeenstemming met elkaar te brengen?
Gaat de gemeente Leudal het weer mogelijk maken om
woonwagens te kunnen huren om op die manier
woonwagenbewoners en mensen die zoeken naar een sociale
huurwoning gelijkwaardig te behandelen?
Zo nee, wordt er dan uitvoering gegeven aan het
amendement van het CDA van 26 april 2016 om een
starterslening in enige vorm dan ook mogelijk te maken voor
woonwagenbewoners?

Als u op de bovenstaande punten geen actie onderneemt bent u nog
steeds in strijd met het oordeel van het College voor de Rechten van
de Mens tegen de gemeente Leudal dat op 19 december is
uitgesproken.


Wil u zich conformeren aan het oordeel van 19 december?



Zo ja, wat gaat u er aan doen?



Zo nee, waarom niet?

Op 17 mei 2017 is het rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt
standplaats’ van de Nationale Ombudsman openbaar gemaakt. In
dit rapport formuleert de Ombudsman onderstaande 4
aanbevelingen voor gemeentes.

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

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

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 uw
gemeente vast in de Woonvisie.

Inventariseer daartoe de behoefte aan standplaatsen,
toewijzingscriteria, constructies voor huur of koop en
woonvorm onder woonwagenbewoners in uw gemeente.
Tevens verzoekt de Nationale Ombudsman de gemeentes om voor 17
augustus 2017 een reactie te geven op zijn aanbevelingen.

Ambtelijk advies



Gaat u de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman in
2017 opvolgen? Zo nee, waarom niet?



Gaat u voor 17 augustus 2017 uw reactie sturen naar de
Nationale Ombudsman? Zo nee, waarom niet?



Gaat u de standplaatsenbehoefte (aantal plaatsen, wachtlijst
en wachttijden) onder woonwagenbewoners in 2017
onderzoeken en vastleggen?

Datum: 11 juli 2017
Advies:
De vragen als volgt beantwoorden

1. Wat zijn op basis van de uitspraak in de zaken op 1 mei 2017
de acties die de gemeente Leudal gaat ondernemen?
De uitspraken van het College van de Rechten van de Mens
en het rapport van de Nationale Ombudsman bieden
aanleiding om met de fractiespecialisten in gesprek te gaan
over ons eigen woonwagenbeleid. Hiertoe staat een afspraak
gepland op 20 september 2017.
2. Heeft de VNG al een advies uitgebracht voor vervolgstappen?
De VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken en

verschillende gemeenten zijn met elkaar in gesprek getreden
naar aanleiding van meerdere uitspraken van het College
voor de Rechten van de Mens en het rapport van de
Nationale Ombudsman. Tijdens deze overleggen zullen
verschillende onderdelen rondom het woonwagenbeleid
worden behandeld.
3. Gaat de gemeente Leudal actie ondernemen om het aanbod
van woonwagenstandplaatsen en sociale huurwoningen meer
in overeenstemming met elkaar te brengen?
Graag gaan wij met de fractiespecialisten in gesprek over het
woonwagenbeleid. Tot dusver is hier door het College nog
geen standpunt over ingenomen.
4. Gaat de gemeente Leudal het weer mogelijk maken om
woonwagens te kunnen huren om op die manier
woonwagenbewoners en mensen die zoeken naar een sociale
huurwoning gelijkwaardig te behandelen?
Ook hierover gaan wij graag met de fractiespecialisten in
gesprek. Gezien de uitspraak van het College voor de
Rechten van de Mens zal het College tot de bijeenkomst met
de fractiespecialisten niet langer huurwoonwagens aan de
markt onttrekken. Dat betekent dat op dit moment
vrijgekomen huurwoonwagens opnieuw worden verhuurd.
5. Zo nee, wordt er dan uitvoering gegeven aan het
amendement van het CDA van 26 april 2016 om een
starterslening in enige vorm dan ook mogelijk te maken voor
woonwagenbewoners?
Een antwoord op deze vraag kan enkel worden gevormd na
beantwoording van bovenstaande vragen.
6. Wil u zich conformeren aan het oordeel van 19 december?
Wij nemen de uitspraak van het College voor de Rechten van
de Mens serieus. Zoals aangegeven gaan we met de
fractiespecialisten graag in gesprek over ons
woonwagenbeleid. Hierbij gaan wij ook in op mogelijke
gevolgen voor ons beleid. Het is echter nog te voorbarig om
te concluderen of wij ons wel of niet conformeren aan het
oordeel.
7. Zo ja, wat gaat u er aan doen?
Zie beantwoording vraag 6.
8. Zo nee, waarom niet?
Zie beantwoording vraag 6
9. Gaat u de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman in
2017 opvolgen? Zo nee, waarom niet?
Het College kent een wethouder Woonwagenzaken in de
persoon van Arno Walraven. Derhalve is aanbeveling 1 in
Leudal al verwezenlijkt. Ook gaan we met de
fractiespecialisten in gesprek over het woonwagenbeleid in
Leudal. Dus ook aanbeveling 2 volgen wij. Hoe om te gaan
met aanbeveling 3 en 4 zal mede afhankelijk zijn van het

gesprek met de fractiespecialisten.
10. Gaat u voor 17 augustus 2017 uw reactie sturen naar de
Nationale Ombudsman? Zo nee, waarom niet?
Ja, wij zullen richting de Nationale Ombudsman reageren
11. Gaat u de standplaatsenbehoefte (aantal plaatsen, wachtlijst
en wachttijden) onder woonwagenbewoners in 2017
onderzoeken en vastleggen?
De gevolgen van het rapport en de aanbevelingen voor ons
woonwagenbeleid inclusief het al dan niet uitvoeren van een
onderzoek, is mede afhankelijk van het gesprek met de
fractiespecialisten.

Akkoord college of
portefeuillehouder

Datum: 11 juli 2017
Akkoord van (wie): wethouder Walraven

