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Beste meneer Kleian, 

 

In antwoord op uw brief van 17 oktober jl. vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over het regionaal handelingsperspectief 

woonwagenbeleid in relatie tot het gemeentelijk woonwagenbeleid. 

 
Vraag 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? 
 
Antwoord  

Op 22 september jl. is de woonvisie ‘tHuis in Heusden’ vastgesteld door de raad.  

In deze visie wordt onder meer ingegaan op het gemeentelijk woonwagenbeleid, 

hoe dit zich verhoudt tot het in 2018 door het ministerie van BZK opgestelde 

beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en dat we 

hier in regionaal verband invulling aan willen geven. Het regionaal 

handelingsperspectief is een eerste stap in dit proces. De bestuurlijke regionale 

kopgroep heeft colleges gevraagd of zij kunnen instemmen met het regionaal 

handelingsperspectief, zodat dit proces kan worden vervolgd. Over dit besluit, dat 

een collegebevoegdheid is, bent u met de raadsinformatiebrief van 13 oktober jl.  

geïnformeerd.   

 

Vraag 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? 
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Antwoord  
Op basis van de huidige informatie, het regionaal handelingsperspectief in relatie 
tot het gemeentelijk beleid, zien wij geen aanleiding om het aantal standplaatsen 
uit te breiden. 
 
Vraag 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? 
 
Antwoord  
Zie antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 4 
Indien onze interpretatie wel juist is: a. is onze conclusie dan juist dat het Oordeel 

van het College voor de rechten voor de Mens 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”? 
 
Antwoord  

Wij zijn van mening dat het woonwagenbeleid dat wij momenteel voeren niet in 

strijd is met het oordeel van het College voor de rechten voor de mens. Onze 

gemeente voert ook geen uitsterfbeleid.  

  

Vraag 5 

Hoeveel personen hebben zich de afgelopen 10 jaar ingeschreven voor een 

standplaats in de gemeente Heusden of een daartoe strekkend verzoek gedaan? 
 
Antwoord  

Aangezien wij geen wachtlijst hanteren, beschikken wij niet over aantallen 

verzoeken. Wel nemen we kennis van belangstelling voor een standplaats. 

 

Vraag 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) 
 
Antwoord  

Zie het antwoord op vraag 5. De afgelopen jaren zijn er verschillende verzoeken 

om een (specifieke) standplaats geweest. Aangezien deze plaatsen niet 

beschikbaar zijn (omdat ze door de huidige bewoners worden bewoond), is 

aangegeven dat we niet aan het verzoek kunnen voldoen. Verder verwijzen we 

door naar de woningbouwvereniging voor een inschrijving als woningzoekende.    
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Vraag 7 
Hoeveel personen staan er momenteel op de wachtlijst voor een standplaats? 
 
Antwoord  

Er wordt geen wachtlijst bijgehouden. 

 

Vraag 8  

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een standplaats in Heusden? 

 

Antwoord 

Dit is onbekend aangezien er tot op heden geen wachtlijst is bijgehouden. Dit is 

een van de zaken die wij graag regionaal zouden willen oppakken.     

 

Vraag 9  

Hoe verhoudt de wachttijd voor een standplaats in Heusden zich tot de wachttijd 

voor een sociale huurwoning in Heusden? 

 

Antwoord 

Dit is onbekend. Daarnaast is dit ook een lastige vergelijking. 

Standplaatszoekenden zijn over het algemeen op zoek naar een specifieke 

standplaats op een specifieke woonwagenlocatie. Aangezien de plekken op al 

deze locaties bezet zijn, komt er pas een plek beschikbaar als de huidige bewoner 

verhuist of komt te overlijden.  

 

Vraag 10 

Hoeveel standplaatsen zijn momenteel of voorzienbaar beschikbaar? 

 

Antwoord 

Alle 24 standplaatsen zijn momenteel bewoond en daardoor niet beschikbaar. 

 

Vraag 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. 

 

Antwoord 

Er wordt geen uitsterfbeleid gehanteerd. 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 


