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Concrete vragen

1.
Wilt u zo spoedig mogelijk een raadsinformatiebrief met de
huidige stand van zaken en een tijdsplan aangaande het
woonwagenbeleid sturen? Zo ja, wanneer?
2.
Wilt u zo spoedig mogelijk de informatie die tijdens het
overleg gedeeld is versturen naar alle raadsleden?
3.
Hebben de corporaties hun onderzoek al afgerond en een
voorstel aan de gemeente gericht? Zo nee, wanneer wordt dit
verwacht? Zo ja, kan dit dan (al dan niet vertrouwelijk) voor de raad
ter inzage worden gelegd?
Als D66 stellen wij de volgende definitie voor: “Het aantal personen
op de wachtlijst gedeeld door de tijd die de personen op de wachtlijst
staan.”
4.
Bent u het eens met deze definitie? Waarom wel of niet?
Indien dit niet het geval is, zou u dan met een andere definitie
kunnen komen?
5.
Wanneer gaat u dit behoefteonderzoek uitvoeren?
6.
Bent u van plan om een enquête onder woonwagenbewoners
te houden over wat hun gewenste manier van toewijzen is?
7.
Zo ja, wanneer?
8.
Kan iemand die een standplaats heeft ook op de wachtlijst
staan voor een nieuwe standplaats?
9.
Zo nee, hoe kan iemand dan wisselen van standplaats?
10.
Klopt het dat iemand twee jaar ingeschreven moet zijn op
een adres om medehuurder te worden? Waarom geldt deze regel?

Ambtelijk advies

Datum: 26 maart 2018
Antwoord op de vragen 1 en 2:
Als gevolg van de afwezigheid van de wethouder is er geen
gelegenheid geweest om de gespreksnotitie van de avond in
december 2017 op een eerder tijdstip inhoudelijk met hem te
bespreken. De gespreksnotitie heeft u op 6 april 2018 via de griffie
ontvangen.
Antwoord vraag 3:
De corporaties en de gemeente zijn nog bezig met dit onderzoek.
Basis voor dit onderzoek zijn de geactualiseerde MJOP’s voor de
diverse locaties en de woonwagens in bezit van gemeente Leudal.
Deze MJOP’s zijn recentelijk beschikbaar gekomen. Overigens wijzen
wij erop dat de overdracht van het beheer en exploitatie van de
woonwagenlocaties van gemeente Maasgouw aan de corporaties een
proces van vele jaren is geweest.

Antwoord vraag 4:
Het college erkent dat er een behoefte aan standplaatsen is. Immers,
er is sprake van een wachtlijst. De door D66 voorgestelde definitie
delen wij niet, omdat er eveneens geen sprake is van een uniforme
wachttijd voor sociale woningen. Die is namelijk sterk afhankelijk van
doelgroep, woningtype, ligging, voorzieningen op wijkniveau, etc. Het
opstellen van een dergelijke definitie overstijgt het niveau van
gemeentelijke beleidsvorming.
Antwoord vraag 5:
Momenteel loopt het regionale woonwensenonderzoek. De doelgroep
woonwagenbewoners zijn eveneens uitgenodigd om aan dit
onderzoek deel te nemen. De sluitingsdatum voor deelname aan het
onderzoek was op zondag 25 maart 2018. In de komende periode
worden de onderzoeksgegevens verder uitgewerkt. In de loop van
juni 2018 wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het
onderzoek.
Antwoord vraag 6 en 7:
Momenteel wordt het nieuwe woonwagenbeleid opgesteld. De studie
naar de diverse manieren van toewijzing maakt hier onderdeel van
uit. Gelet op de overdracht wordt bij dit onderwerp afstemming met
de corporaties gezocht. De wijze waarop dit met de doelgroep wordt
teruggekoppeld, moet nog worden bekeken. Dat zou dus – zoals u
voorstelt – door middel van een enquête kunnen, maar wellicht ook
tijdens een plenaire avond.
Antwoord vragen 8 en 9:
De wachtlijst van de gemeente Leudal maakt hierin geen
onderscheid. Een huurder van een standplaats kan dus in aanmerking
komen voor toewijzing van een andere standplaats.
Antwoord vraag 10:
Er is sprake van wettelijke medehuurderschap zodra men er meer
dan 2 jaar een duurzame huishouding op na houdt. Een verhuurder is
echter gerechtigd om soepelere bepalingen te hanteren. Het
onderwerp medehuurderschap is eveneens onderdeel van het nieuwe
woonwagenbeleid. Bij dit onderwerp wordt afstemming met de
corporaties gezocht.
Akkoord college of
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Datum: 11 april 2018
Akkoord van (wie): wethouder Walraven

