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Beste mevrouw Van der Heijden, 

  
In antwoord op uw brief van 30 april 2022 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over het standplaatsenbeleid voor woonwagens. 

 

Vraag 1 

In bovengenoemde raadsinformatiebrief wordt gesteld dat er is of wordt gewerkt 

aan toewijzingscriteria. Kan de raad inzage krijgen in die criteria. Zo die nog niet 

gereed zijn, bent u bereid daarover met de raad van gedachten te wisselen? 

 

Antwoord  

Zoals in de raadsinformatiebrief staat, wordt er door de regionale kopgroep 

gewerkt aan het ontwikkelen van toewijzingscriteria. Gemeenten kunnen zelf 

besluiten deze criteria (deels) van toepassing te verklaren op het toewijzen van 

woonwagenstandplaatsen. Wij zijn bereid om de regionaal opgestelde 

toewijzingscriteria met de raad te delen en, indien gewenst, met de raad van 

gedachten te wisselen over de toewijzingscriteria voor onze gemeente.   

 

Vraag 2 

Ook wordt gesteld dat er een woonwensenonderoek plaatsvindt. Kan de raad 

kennis nemen van de uitkomsten van dat onderzoek nadat dat gereed is? 

 

Antwoord  

Ja, we zullen de raad informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Vraag 3 

In augustus 2018 is het College voor de rechten van de mens, op tal van gronden, 

tot het oordeel gekomen: “Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heusden maakt jegens [. . . . ] verboden onderscheid op grond van ras.” 

(zie bijlage). Waarom wordt in de raadsinformatiebrief geen gewag gemaakt van dit 

oordeel en enkel verwezen naar Europese rechtspraak en een rapport van de 

Nationale Ombudsman?  

 

Welke stappen heeft het college na het oordeel van het College voor de rechten 

van de mens, sinds 2018 ondernomen om de gebreken die door het College voor 

de rechten van de mens zijn geconstateerd te herstellen? 
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Antwoord  

Op de uitspraak van het College voor de rechten van de mens is door ons 

gereageerd. In deze reactie staat dat wij ons niet herkennen in het geschetste 

beeld en er is ook uitgelegd waarom niet. We gaan daarin ook in op de 

maatregelen die wij hebben getroffen. Onze reactie is als bijlage bij deze brief 

gevoegd.  

 

De stappen die de gemeente sinds 2018 heeft ondernomen liggen in lijn met het 

onderzoek van de nationale Ombudsman en de daaropvolgende handreiking 

‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’. Het gemeentelijk 

woonwagenbeleid is in 2020 vastgesteld als onderdeel van de woonvisie. 

Daarnaast bent u op 13 oktober 2020 en 26 april 2022 geïnformeerd over de 

laatste stand van zaken.  

 

Vraag 4 

Op pagina 3 van de RIB stelt het College dat de centrale vraag die voort is 

gekomen uit een bijeenkomst op 20 mei 2021 luidt: “….in hoeverre de gemeente 

de woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn aan een 

standplaats kan of zou moeten helpen. 

” Wat is de opvatting van de portefeuillehouder ten aanzien van de, 

veronderstelde, keuze tussen “kan of zou moeten”?  

Meent de portefeuillehouder dat er sprake is van een keuze aan de zijde van de 

gemeente in het licht van de talloze uitspraken van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens? 

 

Antwoord  

De uitspraak waar u in uw brief aan refereert gaat over hoe het verzoek om een 

woonwagenstandplaats door de gemeente is geïnterpreteerd. In de uitspraak wordt 

niet ingegaan op de vraag of er voldoende standplaatsen zouden zijn en wanneer 

er sprake zou moeten zijn van uitbreiding. Ook de adviezen van de Ombudsman 

en het landelijk beleidskader geven hierover geen duidelijkheid. Daarmee is er 

sprake van een keuze die nog moet worden gemaakt.  

De ‘redelijke termijn’ waar u in uw vraag aan refereert is daarbij de crux. Uit 

gesprekken met standplaatszoekenden blijkt veelal dat wordt gezocht naar een 

specifieke plek op een specifieke locatie, in familieverband. Als er op deze locatie 

geen standplaats beschikbaar is of uitbreiding van de locatie niet tot de 

mogelijkheden behoort, kan de wachttijd aanzienlijk oplopen.  

 

Vraag 5 

Bent u, zo dat nodig blijkt te zijn, bereid tot het inrichten van een nieuwe 

standplaats op een nieuwe locatie in de gemeente Heusden of meent u dat in dat 

geval, betrokkene kan worden verwezen naar een standplaats in een andere 

gemeente in de Regio Noord Oost Brabant, hoewel betrokkene een uitdrukkelijke 

wens heeft voor een standplaats in de gemeente Heusden? 

 

Antwoord  

Dit hangt uiteraard ook af van de regionale ontwikkelingen en de gemeentelijke 

besluitvorming over het aanpassen van het, in de woonvisie vastgestelde, 

woonwagenbeleid.  
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Dit beleid is er vooralsnog niet op gericht het aantal woonwagenstandplaatsen uit 

te breiden. Vooruitlopend op een dergelijk besluit hebben wij op 26 april 2022 

besloten de gevolgen van scenario 1 (uitbreiden binnen de bestemming Wonen in 

het geldende bestemmingsplan) in beeld te brengen.   

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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

Op 29 augustus hebben wij uw oordeel in de zaak van 	 en de 

gemeente Heusden ontvangen. Het College heeft daarin geconcludeerd dat het 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden jegens 

verboden onderscheid op grond van ras heeft gemaakt. 

Hieronder treft u onze reactie op het oordeel van het College voor de Rechten van 

de Mens. 

Algemene reactie 
De algemene reactie op het oordeel van het College is dat wij ons niet herkennen 

in het geschetste beeld van discriminatie. In de zitting werd door 

al aangegeven dat woonwagenbewoners en kermisexploitanten verschillende 

doelgroepen zijn, onder meer door hun reizende bestaan. Hiermee is in Heusden 

rekening gehouden door de locatie in Nieuwkuijk die meer is toegespitst op 

kermisexploitanten/ondernemers en de vier woonwagenlocaties die gericht zijn op 

de niet reizende woonwagenbewoners. 

Bovendien worden bestaande woonwagenlocaties en de locatie waar 

kermisexploitanten wonen niet afgebouwd en wordt actief rekening gehouden met 

het wonen in familieverband. Dit laatste is overigens geen specifieke behoefte van 

Gelet op de ontwikkelingen ten aanzien van 

woonwagenbewoners en hun huisvestingsbehoefte achten wij actualisatie van ons 

beleid echter wel op zijn plaats. 

Feitelijke informatie 
Allereerst merken wij op dat in de feitelijke informatie in het oordeel enkele zaken 

onjuist dan wel onvolledig zijn. Hoewel deze mogelijk niet tot een andere afweging 

leiden, hechten wij er waarde aan deze zaken toch te vermelden. 

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 
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Zo woont 	 in het dorp Nieuwkuijk, gemeente Heusden en niet 

in Cuijk. 

Ook dateert het eerste bij de gemeente bekende verzoek om eigen woon/werk 

ruimte van 2015 en niet van zes jaar geleden. 

woont momenteel op een locatie met haar familie waar sprake is van 

zogenoemde woon/werk bedrijfskavels en waar diverse ondernemers uit de 

kermisbranche zijn gehuisvest. Deze kavels zijn niet aangeduid als 

woonwagenlocatie. Ze zijn alien in eigendom bij de ondernemers/bewoners van de 

kavels. 

Daarnaast zijn er, zoals in het verweerschrift d.d. 18 juni 2018 aangegeven, vier 

ook als zodanig aangeduide woonwagenlocaties met in totaal 24 standplaatsen. 

Hiervan worden er 21 verhuurd door de gemeente. Deze worden voor verkoop 

aangeboden aan de zittende huurders, waarmee de families het wonen in 

familieverband zelf in de hand hebben en niet afhankelijk zijn van een verhurende 

partij. Wanneer koop niet mogelijk blijkt, wordt de huurder de standplaats in 

erfpacht aangeboden. 

Op deze 24 plaatsen staan 21 woonwagens die alien in bezit zijn van de huurder 

van de standplaats. Daarnaast staan er op een van deze locaties drie woningen 

die in eigendom en in beheer zijn van de plaatselijke woningcooperatie. De 

aanduiding woonwagenwoning, zoals vermeld in uw schrijven, kennen wij niet. 

Maatregelen 
De maatregelen die wij naar aanleiding van dit oordeel treffen, sluiten aan op het 

onderzoek van de Nationale Ombudsman en de daaropvolgende handreiking: 

"Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid' van het 

Ministerie van BZK. 

Zo wordt in samenwerking met gemeenten in de regio en met de Provincie de 

bestaande situatie en behoefte aan woonruimte onder woonwagenbewoners in 

kaart gebracht, mogelijk uitmondend in een nieuwe wachtlijst, maar wellicht ook in 

aanpassingen op andere gebieden. 

Ook wordt met de plaatselijke woningcorporatie gesproken over het opnemen van 

deze specifieke doelgroep en hun woonbehoefte in de prestatieafspraken. 

Tot slot worden bovengenoemde zaken gebruikt als input voor de nieuwe 

gemeentelijke Woonvisie. 

In lijn met de aanbeveling door het Ministerie heeft de gemeente Heusden al enige 

jaren een wethouder met de huisvesting(-behoefte) van woonwagenbewoners in 

diens portefeuille. Heusden heeft bovendien twee aangewezen contactambtenaren 

die frequent in gesprek zijn met de bewoners van onze woonwagenlocaties. 

Wij zijn van mening dat met de hierboven genoemde bestaande en nieuwe 

maatregelen een soortgelijke situatie in de toekomst wordt voorkomen. 

De door uw College gevraagde specifieke maatregelen ten aanzien van 

zijn tweeledig. Zo blijven wij conform de eerder aan haar gedane 

toezegging met haar in contact om haar eerste vraag om een woon/werk kavel om 

hear beroep te kunnen uitoefenen mogelijk te maken. Hierbij verwachten wij naast 
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een gemeentelijke inspanning om mevrouw op de hoogte te brengen van 

mogelijkheden op dat vlak, ook een (pro-) actieve houding van mevrouw zelf. 

Daarnaast registreren wij, vooruitlopend op de eerder genoemde behoeftepeiling 

en mogelijke vorming van een wachtlijst, de woonbehoefte van 

Zij wordt vervolgens ingelicht wanneer een passende woonwagenstandplaats 

beschikbaar komt. Dit gebeurt nadat de mensen waar wij reeds een verplichting 

jegens hebben, te weten de drie personen zoals geschetst in ons verweerschrift 

d.d. 19 juni 2018, de mogelijkheid tot koop of erfpacht hebben gekregen. 

Voor de volledigheid merken wij op dat het uitoefenen van een bedrijf op de 

woonwagenlocaties in onze gemeente niet is toegestaan. De woonwagenlocaties 

zijn derhalve alleen geschikt om te wonen. 

Bij beschikbaarstelling van een standplaats worden zaken op het gebied van het in 

stand houden of juist belemmeren van bestaande familieverbanden, toetsing in het 

kader van de wet Bibob, alsmede handhaving van de openbare orde, nadrukkelijk 

meegewogen. 

Wij hopen hiermee onze algemene reactie voldoende te hebben toegelicht. 

Hoogachtend, 

het college van Heusden, 

de secretaris, de wnd. burgemeester, 

dr 4.H. Augusteijn 

z

ie  

Dromen. Men. Heusden. 
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