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Geacht College 

 
Bij de behandeling van de Begroting 2020 in november 2019 hebben wij vragen gesteld over de 
implementatie van het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van BiZa. Het 
antwoord daarop was summier, niet meer dan een verwijzing naar regionaal overleg.  
In de recent vastgestelde Woonvisiei staat een korte passage over “woonwagenbewoners”, waaruit niet 
valt te constateren dat er sprake is van “nieuw” beleid.  
In de Begroting 2021ii staat nadrukkelijk dat het beleid niet gericht is op het creëren van extra 
standplaatsen.  
Over het regionaal overleg hebben wij niets meer vernomen tot 13 oktober j.l. toen wij geïnformeerd 
werden met een raadsinformatie brief.  
Met name de raadsinformatiebrief incl. bijlagen vormt voor ons aanleiding tot de volgende vragen. 
1. De raadsinformatiebrief is vastgesteld in het Collegeoverleg van 13 oktober 2020. Uit het 

Collegebesluit blijkt dat u er voor gekozen heeft om de raad te informeren en niet om de raad te 
betrekken bij de besluitvorming inzake het “regionaal handelingsperspectief woonwagenbeleid 
in Noordoost Brabant”. Wat is de reden voor deze keuze? 
 

2. Wij interpreteren het Regionaal handelingsperspectief  zo, dat wanneer een gegadigde voldoet 
aan alle eisen en er in Heusden geen standplaats beschikbaar is, en zelfs op langere termijn niet 
beschikbaar komt, betrokkene wordt verwezen naar een standplaats in de regio. Ergo er in 
Heusden dus geen standplaats bij komt. Is deze interpretatie juist.?  

 
3. Indien onze interpretatie niet juist is, hoe moeten wij het dan interpreteren, komen er dan wel 

nieuwe standplaatsen bij en zo ja, op welk moment? 
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4. Indien onze interpretatie wel juist is: 
 
a. is onze conclusie dan juist dat het Oordeel van het College voor de rechten voor de Mensiii uit 
2018, waarin werd gesteld dat Heusden onderscheid maakt op grond van ras, nog steeds stand 
houdt? 
 
b. is onze conclusie dan juist dat er (mogelijk) sprake is van strijd met artikel 8 EVRM, in het 
bijzonder voor wat betreft het aspect familie leven? 
 
c. hoe verhoudt zich dat met het standpunt van Binnenlandse Zaken dat er geen sprake mag zijn 
van een zogenaamd “uitsterfbeleid”? 

 
5. Hoeveel personen hebben zich de afgelopen 10 jaar ingeschreven voor een standplaats in de 

gemeente Heusden of een daartoe strekkend verzoek gedaan? 
 

6. Hoeveel personen hebben in die periode een positief dan wel negatief antwoord gekregen en wat 
was in voorkomend geval de reden voor het negatieve antwoord? (Graag gesplitst per jaar) 

 
7. Hoeveel personen staan er momenteel op de wachtlijst voor een standplaats? 

 
8. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een standplaats in Heusden? 

 
9. Hoe verhoudt de wachttijd voor een standplaats in Heusden zich tot de wachttijd voor een sociale 

huurwoning in Heusden? 
 

10. Hoeveel standplaatsen zijn momenteel of voorzienbaar beschikbaar? 
 

11. Hoe gaat het College om met mensen die in het verleden een negatieve reactie hebben gekregen 
op hun verzoek om een standplaats, welke negatieve reactie was gebaseerd op het inmiddels niet 
meer toegestane uitsterfbeleid. 

 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
met vriendelijk groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 

i Woonvisie tHuis in Heusden pag. 22 en 23 
ii Begroting 2021 pag. 80 
iii Oordeel Commissie Rechten voor de Mens 2018-80 

                                                 


