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Raadsinformatiebrief beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid
Geachte raadsleden,
De Minister van BZK heeft in juli 2018 een beleidskader gemeentelijk woonwagen- en
standplaatsenbeleid aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit beleidskader is tot stand
gekomen in overleg met de VNG, IPO, Aedes woningcorporaties en organisaties van Roma,
Sinti en woonwagenbewoners.
Tevens heeft het College van de Rechten van de Mens geadviseerd op het beleidskader.
De visie die ten grondslag ligt aan dit nieuwe beleidskader heeft als kern het beschermen
van deze doelgroepen tegen discriminatie, het waarborgen van culturele rechten en het
bieden van rechtszekerheid en duidelijkheid.
Concreet betekent dit dat de gemeente het beleid voor woonwagens en standplaatsen
vaststelt als onderdeel van het volkshuisvestingbeleid.
Op grond van het Beleidskader hebben wij besloten een gemeentelijke visie te ontwikkelen
voor het woonwagen- en standplaatsenbeleid in Vlissingen. Dit beleid loopt vooruit op de
actualisering van de Woonvisie. Het nieuwe beleid voor het wonen in een woonwagen op
een standplaats wordt vervolgens opgenomen in de nieuwe Woonvisie.
Uit onderzoek naar de natuurlijke aanwas van de doelgroep woonwagenbewoners door de
gemeente zal de concrete behoefte aan woonwagenstandplaatsen moeten blijken.
Vooruitlopend op het nieuwe beleid is vanuit de doelgroep reeds aandacht gevraagd voor
het nijpend tekort aan standplaatsen in de gemeente Vlissingen. Initiatieven zijn nodig om tot
oplossingen te komen. De Stichting Woonwagenbeheer is bereid de initiatieven van de
bewoners te ondersteunen. Onder de doelgroep van potentiële aanvragers van een
woonwagen standplaats is een inventarisatie van belangstellenden uitgevoerd.
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Wij hebben besloten tot het opstellen van een gemeentelijk woonwagen- en
standplaatsenbeleid in overleg met een nog op te richten klankbordgroep van betrokken
woonwagenbewoners en in overleg met de Stichting Woonwagenbeheer.
Het nieuwe beleid zal ter vaststelling worden voorgelegd aan uw gemeenteraad.
Wij nemen aan u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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