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Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en
standplaatsenbeleid

w-26316

DJ sq TBoz

Datunr

1

ilillllllllll lllilll lil

1 oktober 2018

5

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

r?r

/

\7ttto

IL oV\o\ou %t8

wonen l¡ mburg

Geacht college,
ln juli 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) het'beleidskader gemeentelijk woonwagenen standplaatsenbeleid' uitgebracht. Met dit kader wil het Rijk inzake
huisvesting Roma, Sinti en woonwagenbewoners beschermen tegen
discrim inatie, h un (culturele) rechten waarborgen en rechtszekerheid
en duidelijkheid bieden. Als corporaties krijgen wij naar aanleiding van
dit kader al verschillende vragen. Met deze brief doen wij daarom een
gezamenlijk beroep op u.

Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid
Concreet betekent dit beleidskader dat:
. de gemeente het beleid opstelt voor woonwagens en
standplaatsen vaststelt als onderdeel van het
volkshuisvestingsbeleid ;
. het beleid voldoende rekening dient te houden met en ruimte te
geven voor het woonwagenleven van woonwagenbewoners;
. de behoefte aan standplaatsen in kaart moet worden gebracht
door de gemeente;
. corporaties voor¿ien in de huisvesting van
woonwagenbewoners voor zover deze tot de doelgroep
behoren;
. de afbouw van standplaatsen niet is toegestaan (behoudens
uitzonderlijke omstandigheden) zolang er behoefte is aan
standplaatsen;
. een woningzoekende Roma, Sinti of woonwagenbewoner die
dit wenst, binnen redelijke termijn kans moet maken op een
standplaats.

Rol gemeenten en woningcorporaties
Als gevolg van het uitbrengen van dit beleidskader hebben zich in de
afgelopen periode al verschillende (voormalige) woonwagenbewoners
gemeld bij ons met de vraag of (en soms de eis dat) wij een nieuwe
standplaats realiseren voor hen. Conform beleidskader verwijzen wij
deze mensen door naar de gemeente. De gemeente is namelijk
verantwoordelijk om de behoefte aan standplaatsen in beeld te
brengen en beleid vast te stellen hoe hier invulling aan te geven. Zodra
deze opgave helder is, kunnen wij als gezamenlijke corporaties onze
rol hierin pakken voor die mensen die binnen onze doelgroep vallen.
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wonen limburg
Het is daarbij volgens ons belangrijk om de opgave gebiedsgericht op
te pakken en niet elke individuele aanvraag van (potentiele)
woonwagenbewoners apart te behandelen.

Regionale Structuurvisie Midden-Limburg
Wij begrepen dat u dit thema als Midden-Limburgse gemeenten
regionaalwil oppakken. Het plan is om een verdiepend
woonwensenonderzoek te doen naar de behoeften van
woonwagenbewoners in Midden-Limburg. En dat op basis van de
resultaten hiervan beleid wordt opgesteld dat uiteindelijk landt in de
nog op te stellen Regionale Structuurvisie.
Een gezamenlijke aanpak juichen wij toe. Echter is het waarschijnlijk
dat de Regionale Structuurvisie op zijn vroegst medio 2019 gereed is
Wij vragen u om niet te wachten met het ontwikkelen van het
woonwagen- en standplaatsenbeleid. Wij willen graag eerder
duidelijkheid. Niet alleen voor onze bewoners, maar ook voor onze
medewerkers. Daarbij komt dat verschillende corporaties op dit
moment in overleg zijn met gemeenten over de overname van
woonwagenlocaties. Voordat dat gebeurt, is het zeer gewenst dat er
duidelijkheid is over de toekomst van deze locaties.

Prestatieafspraken 201 9
Op dit moment zijn we bezig om met gemeenten en
huurdersorganisaties te komen tot prestatieafspraken voar 2A19. Wij
zor¡clen graâg willen afspreken dat er voor elke gemeente één
aanspreekpunt is voor bewoners met vragen rondom het beleidskader
van BZK. Daarnaast is het voor ons van belang om een afspraak te
maken om zo snel mogelijk in 2019 te komen tot een gemeentelijk
beleid voor woonwagens en standplaatsen.
Graag horen wij van u wat uw voornemens zijn met betrekking tot de
aanpak en planning van de beleidsontwikkeling. Wij gaan graag met u
in gesprek over de invulling van de opgaven voor woonwagens en
standplaatsen.
Met vriendelijke groet namens de woningcorporaties werkzaam in
Midden-Limburg,

Ger Peeterg'
Bestu
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