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Beste heer Wiezer,

Op 3 januari 2020 hebben wij een bríef van u ontvangen. In deze brief stelt u vragen op
grond van artikel 40 RvO inzake de woonsituatie van Sinti en Roma. Hieronder ontvangt
u een antwoord op uw vragen.

Vraag 7:
Wat is de stand van zaken rondom de huisvesting van deze doelgroep en de
toezeggingen die gedaan zijn?

Antwoord:
Nadat het Rijk het beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid op 23
juli 2018 naar de gemeenten heeft toegestuurd is op diverse plaatsen in Limburg,
waaronder ook in Weert, actie gevoerd door woonwagenbewoners, Dit is bij de provincie
niet onopgemerkt gebleven. Na overleg met de provincie Limburg heeft de provincie
aangeboden om een behoefteonderzoek naar standplaatsen en woonwagens in Limburg
te willen coördineren. Zo wordt de problematiek in de onderscheidene gemeenten
uniform benaderd. Om dit traject te begeleiden is een begeleidingscommissie ingesteld.
De gemeente Weert is hierin vertegenwoordigd namens Midden-Limburg. Noord- en
Zuid-Limburg alsmede PIM-zuid zijn hierin eveneens vertegenwoordigd. De doelstelling
was dat uiterlijk 1 juli 2019 de resultaten van het onderzoek bekend zouden zijn. Dit is
ook gecommuniceerd naar de doelgroep en de corporaties. Er is een programma van
eisen opgesteld en er heeft een aanbesteding plaats gevonden. De gunning heeft in mei
2019 plaats gevonden. Vervolgens heeft een inventarisatie van de standplaatsen,
woonwagens en chalets plaats gevonden en zijn vragenlijsten gemaakt. Bij de
inventarisatie van spijtoptanten (de doelgroep die thans in een woning woont) bleek het
probleem van de AVG al snel op te komen. Het heeft enkele maanden geduurd voordat
een systematiek ontwikkeld was waar alle gemeenten zich in konden vinden. Het
onderzoek heeft in oktober-november 2019 plaats gevonden. De resultaten worden in
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maart 2020 verwacht. Met de doelgroep is de vertraging tussentijds meerdere malen
desgevraagd gecommuniceerd. Men heeft begripvol gereageerd.

Vraag 2:
Is het coltege bekend met het feit dat op vrijwel elk kampje in de gemeente 1 of 2 extra
'trekkersplaatsen'zijn gerealiseerd? Dit zijn vrij gebleven standplaatsen bedoeld om
rondtrekkende mensen te ptaatsen. In de praktijk komt dit niet meer voor, de plaatsen
zouden ook permanent ingevutd kunnen worden met woonwagens zonder dat het aantal
standplaatsen in de gemeente toeneemt'

Antwoord:
Ja, wij zijn daarmee bekend

Vraag 3:
Is het college bekend met het feit dat Roma/Sinti ook in reguliere huurwoningen (zelf
noemen ze dat burgerwoningen) wonen en graag terug zouden willen naar het kamp ?

Daarmee word ook doorstroming bevorderd in de reguliere huurwoningen waaraan
momenteel een tekort is.

Antwoord:
Ja, wij zijn daarmee bekend. Volgens onze informatie wonen er overigens geen Roma in

Weert.

Vraag 4:
Is het cotlege bekend met een recent gehouden onderzoek onder Roma/Sinti over de
huisvesting (door firma Companen) maar dat onder Roma/Sinti een hoog percentage
laaggetetterden is, die'officiële' brieven niet begrijpen en deze terzijde leggen?

Antwoord:
Ja, wij zijn daar mee bekend. Dat is de reden dat de concept vragenlijsten besproken zijn
met de doelgroep om te voorkomen dat er onbegrijpelijke taal zou worden gebruikt. Wij
hebben verder geen signalen ontvangen dat de vragen onbegrijpelijk waren'

Vraag 5:
Is het college ermee bekend dat er 45 enquêtes zijn verstuurd op basis van bii de
gemeente bekende belangstellenden maar dat er méér belangstellenden, dan bii de
gemeente bekend, ziin?

Antwoord:
Wij hebben alles in het werk gesteld om achter de adressen van de sp¡jtoptanten te
komen. In een aantal situaties betreft het mensen die al meer dan 25 jaar in een woning
wonen. Mensen die aangegeven hebben dat ze geen formulier ontvangen hadden, is er
alsnog een toegestuurd. Verder zijn enkele tientallen vragenlijsten verstuurd naar een
sleutelfiguur om te verspreiden onder de doelgroep.

Vraag 6t
Reatiseert het college zich dat de uitkomst van het onderzoek daarmee gekleurd kán
zijn?

Antwoord:
Wij en onderzoeksbureau Companen hebben al het mogelijke gedaan om de doelgroep te
bereiken. Ons zijn de signalen die gesuggereerd worden niet ter ore gekomen. Verder
betekent het meedoen aan een onderzoek niet automatisch dat men ook recht heeft op
een standplaats. Het onderzoek richt zich op een behoefte onderzoek. Er zijn tal van



andere factoren die meespelen of men uiteindelijk ook daadwerkelijk voor een
standplaats en woonwagen in aanmerking kan komen.

Vraag 7:
Hoe staat het college tegenover het plaatsen van extra wagens op de trekkersplaatsen
om in de behoefte te voorzien en is het college bereid hierover in gesprek te gaan met
Wonen Limburg?

Antwoord:
Het heeft volgens ons geen zin om vooruit te lopen op de resultaten van het onderzoek.
Uiteraard gaan wij in gesprek met Wonen Limburg als de uitkomsten bekend zijn. Verder
betreft het meestal gronden van de gemeente en laat het bestemmingsplan de bouw van
een standplaats en woonwagen niet toe op deze plekken. Bij gebleken behoefte zullen
wij de suggestie meenemen.

Wij houden uw raad op de hoogte.

Met vrie lijke groet,
Bu wet
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