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Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 17 december 2020 vindt u hieronder de 
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over onze bevoegdheid in relatie 
tot onze eerdere beantwoording van uw vragen over het woonwagenbeleid van 18 
november 2020.  
 
Vraag 1 
Op basis van welk delegatiebesluit of welke regelgeving is het college tot de 
slotsom gekomen dat het college in deze het bevoegde orgaan was en niet de 
gemeenteraad? 
 
Antwoord  
Het betreft hier het uitvoeren van het door de raad vastgestelde woonwagenbeleid 
als onderdeel van de Woonvisie. Daarin zijn de landelijke ontwikkelingen en 
regionale ontwikkelingen aangeduid.  
 
Volgens de Gemeentewet (artikel 160 lid a en b) zijn wij in deze het bevoegd 
orgaan: 
 
Artikel 160 
Het college is in ieder geval bevoegd: 

a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of 
krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast; 

b. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of 
krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast. 
 

Vraag 2 
De bestuurlijke regionale kopgroep vraag om instemming ten aanzien van een 
tweetal punten. Blijkens het collegevoorstel/besluit en het vergaderverslag heeft 
het College ingestemd met één punt. Mogen wij daaruit afleiden dat het college 
niet heeft ingestemd met het tweede punt, voorstel 7, waarvoor ook instemming 
werd gevraagd? 
 
Antwoord  
Door in te stemmen met het regionaal handelingsperspectief als geheel hebben wij 

ook ingestemd met voorstel 7 uit het handelingsperspectief. 
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Thema-avond 

Na ons antwoord op uw eerdere vragen ex artikel 43 RvO van 18 november 2020 

hebben de burgemeester en wethouder Van Bokhoven met u gesproken. Toen is 

de mogelijkheid besproken om het gemeentelijk woonwagenbeleid te bespreken 

tijdens een van de thema-avonden. Wij zullen dit in overleg met de griffie gaan 

inplannen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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

 

 
 


