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Raadsvergadering Agendanummer
25 april 2019

Onderwerp
Woonwagenbeleid

Steenbergen; 19 maart 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Met dit raadsvoorstel wordt uw raad voorgesteld het woonwagenbeleid vast te stellen. Het beleid is 
samen met de bewoners ontwikkeld met als resultaat een beleid waar de bewoners zich in kunnen 
vinden. In dit raadsvoorstel wordt kort het proces van de beleidsontwikkeling toegelicht, waarna 
onder het kopje overwegingen een inhoudelijke toelichting op het beleid volgt. Een prognose van de 
verwachte opbrengsten en kosten volgt onder het kopje middelen. Tot slot zijn de risico's 
beschreven en leest u de vervolgstappen.

2. Achtergrond
Proces beleidsontwikkeling/draagvlak

Op 25 januari 2018 hebben wij een voorstel gedaan voor de vaststelling van een beleidsplan 
woonwagenlocaties. Twee bewoners hebben tijdens die raadvergadering (januari 2018) aangegeven 
dat er nog te veel onduidelijkheid was en dat het beleid nog niet omarmd werd door de bewoners. 
Uw raad heeft toen besloten de besluitvorming over de vaststelling van het woonwagenbeleid uit te 
stellen. Belangrijkste opdracht aan ons als gemeente was om het gesprek aan te gaan, daarmee 
aansluiting te vinden bij de bewoners en de onduidelijkheden weg te nemen. Voor de uitvoer van 
deze opdracht en de acties en werkzaamheden vooruitlopend op de uitvoer van het beleid, heeft uw 
raad in februari 2018 een projectbudget beschikbaar gesteld van C166.000,-

In augustus 2018 zijn een nieuwe interne en externe projectleider aangesteld. De interne 
projectleider zorgt voor de ambtelijke en bestuurlijke afstemming en leidt het proces van de 
'normalisatie'. De externe projectleider is contactpersoon voor de woonwagenbewoners en heeft de 
afgelopen maanden intensief contact gehad met de bewoners van elke standplaats afzonderlijk. 
Verder is tot tevredenheid van de bewoners een brochure gemaakt met uitleg over het 
woonwagenbeleid en antwoorden op de vragen van de bewoners. Daarnaast zijn papieren 
nieuwsbrieven verspreid waarmee bewoners op de hoogte zijn gehouden van de ontwikkelingen. De 
bewoners van elke standplaats hebben een map waar alle documenten in worden bewaard. De 
bewoners zijn gevraagd naar hun wensen, verwachtingen en opmerkingen. Er is veel waardevolle 
input ontvangen die we waar mogelijk meegenomen hebben bij het opstellen van het onderhavige 
beleid en die relevant zijn voor de uitwerking.

Ter inzage ligt: Verhuurbeleid Woonwagenstandplaatsen 2019, beleidsregels woonwagenstandplaatsen (afwijking 
bestemmingsplan)
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Het resultaat van de afgelopen periode is een woonwagen- en verhuurbeleid waar de bewoners zich 
in kunnen vinden. Dit werd ook door de bewoners bevestigd tijdens de bijeenkomst van 5 februari 
2019 waar u als raad een uitnodiging voor heeft ontvangen om als toehoorder aanwezig te zijn. Na 
deze bewonersavond hebben er wederom individuele gesprekken plaatsgevonden in de eigen 
woonwagen, waarbij een factsheet per standplaats is besproken en door de desbetreffende 
bewoner is ondertekend. De factsheet bevat standplaatsspecifieke kenmerken en eigenschappen. 
Daarnaast bevat de factsheet of er sprake is van een koopwens en de reactie op het beleid. Alle 
bewoners onderschrijven het voorliggende woonwagen- en verhuurbeleid. Van de 26 bewoners 
willen er 21 de standplaats kopen op afbetaling; 5 bewoners willen blijven huren, waarvan 3 hebben 
aangegeven een huurwoonwagen te willen.

Naast dat er met de bewoners is gewerkt aan de plannen voor de toekomst, zijn er in de afgelopen 
periode diverse acties uitgezet en uitgevoerd. Zo zijn werkzaamheden gestart rondom het 
achterstallig onderhoud van het openbare groen op de drie verschillende locaties. Hiermee zijn we 
tegemoet gekomen aan een veelgehoorde opmerking van bewoners dat er iets moest gebeuren aan 
het openbaar groen. In overleg met de bewoners zijn nog een aantal andere acties en 
werkzaamheden ter voorbereiding op de uitvoering van het beleid opgepakt. Hierover hebben wij 
uw raad op 29 januari 2019 geïnformeerd.

Landelijk beleidskader

Op 21 juli 2018 is door de minister van Binnenlandse zaken op basis van een advies d.d. 17 mei 
2017 van de Nationale Ombudsman en een advies van het College van de Rechten van de Mens d.d. 
28 maart 2018 een Beleidskader 'Gemeentelijk woonwagenbeleid en standplaatsenbeleiď 
vastgesteld. De gemeenten hebben zich hieraan te houden. Het hier nu voorgestelde 
woonwagenbeleid gaat verder dan de puur volkshuisvestelijke opgave; het gaat in dit voorliggende 
beleid bijvoorbeeld ook over de bouwregels en de (her)inrichting van de bestaande 
woonwagencentra.

Het belangrijkste punt van het door de minister vastgestelde beleidskader is dat de gemeente een 
zorgplicht heeft om beleid te ontwikkelen zodat het woonwagenbeleid voldoende faciliteert en 
beschermt. Centraal hierbij staat het zogenaamde 'afstammingsbeginseľ (een woonwagenbewoner is 
iemand die van generatie op generatie in een woonwagen woont). Om die reden dient de lokale 
overheid te voorzien in voldoende standplaatsen. Er is daarom een onderzoek uitgevoerd naar de 
behoefte aan extra standplaatsen. Hoe in deze behoefte te voorzien, vormt onderdeel van een 
verder uit te voeren onderzoeksproces. De hoofddenkrichting aangaande het volkshuisvestelijk 
beleid staat opgenomen in het voor u liggende woonwagenbeleid. Op termijn is het de bedoeling 
dat de hoofduitgangspunten van het woonwagenbeleid worden opgenomen in de te actualiseren 
Woonvisie.

Gelet op de tekst opgenomen in het beleidskader van de minister, zal of zullen de in de gemeente 
actieve woningcorporaties ook een rol spelen. De nieuw op te stellen huur- en verkoopcontracten 
zullen voldoen aan het door het Rijk opgestelde beleidskader 'Gemeentelijk woonwagen- en 
standplaatsenbeleiď.

De woonwagenlocaties

De gemeente heeft drie woonwagenlocaties op haar grondgebied met in totaal 26 standplaatsen, 
waarbij:

- alle standplaatsen eigendom zijn van de gemeente (standplaatsen zijn volgens jurisprudentie 
'woonruimte1);

- de gemeente geen woonwagens in eigendom heeft;
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- er inventarisaties hebben plaatsgevonden van het woonwagenbezit. Hieruit blijken 
achterstanden in huurbetaling, contracten en onderhoud.

Locatie
standplaatsen Kern Aantal
Westlandse Langeweg Steenbergen 13

(Volgens bestemmingsplan mogen er max. 75 plaatsen worden 
gerealiseerd binnen het bestemmingsvlak)

De Weel Dinteloord 9

Tolsedijk Nieuw-Vossemeer 4

26

Gebleken is dat er járen onvoldoende aandacht is besteed aan de woonwagencentra in 
Steenbergen, waardoor er diverse onwenselijke situaties zijn ontstaan, zoals brandonveiligheid, 
illegale bouwwerken, etc. Daarom is besloten dat we moeten komen tot normalisatie van de 
woonwagencentra, hetgeen inhoudt dat de woonwagencentra vergelijkbaar moeten zijn met iedere 
andere straat of woonwijk in de gemeente en de bewoners dezelfde rechten en plichten hebben. 
Adagio hierbij is: 'Schoon, Heel en Veilig.

3. Overwegingen
Op 7 november 2017 hebben wij uw Gemeenteraad middels een raadsmededeling geïnformeerd 
over het traject om uiteindelijk te komen tot normalisatie van de woonwagencentra in de gemeente 
Steenbergen. Om één en ander mogelijk te maken is het noodzakelijk woonwagenbeleid op te 
stellen. Daarnaast dient door ons college een helder, gemotiveerd verhuurbeleid opgesteld te 
worden met betrekking tot de verhuur van standplaatsen. In dit rest van dit voorstel wordt 
gesproken over huurders in plaats van bewoners omdat dit ook de term is die gehanteerd wordt in 
het beleid.

Woonwagenbeleid Steenbergen 2019: verkoop standplaatsen aan huurders

Er zijn een aantal varianten uitgewerkt hoe de gemeente met woonwagenlocaties en het verhuren 
van standplaatsen om kan gaan. Voorkeursvariant voor woonwagenbeleid is verkoop van de 
standplaatsen aan de huidige huurders en de standplaatsen die niet gekocht worden op termijn 
over te dragen aan de woningcorporatie(s). Deze variant levert op korte termijn zichtbare resultaten 
en een financieel voordeel op en heeft vanuit de doelgroep positieve weerklank gekregen. Verkoop 
van standplaatsen staat handhaving van wet- en regelgeving niet in de weg. Als bewoners de 
mogelijkheid wordt geboden om eigenaar van de standplaats te worden, zal het vertrouwen van 
bewoners in de gemeente toenemen, waardoor woonwagencentra meer toegankelijk worden voor 
medewerkers en het toezicht toeneemt.

Doelstelling
1. Kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden bieden voor de doelgroep die op de 

woonwagencentra woont en wil wonen. Bestaande huisvesting upgraden naar geldende wet
en regelgeving en, voor zover nodig, in goede staat van onderhoud brengen (goede 
onderhoudssituatie aan standplaatsen met bergingen en openbare ruimten en voldoen aan 
geldende wet- en regelgeving);

2. Verkoop mogelijk maken van de standplaatsen (inclusief berging) aan huidige huurders;
3. Indien huurders niet bereid zijn om de standplaats te kopen of vanwege hun financiële 

situatie de standplaats niet kunnen kopen, zullen de op termijn vrijkomende standplaatsen 
worden toegewezen volgens de wachtlijst/lijst geregistreerde standplaatszoekenden;

4. De na verkoop resterende huurstandplaatsen vormen samen de sociale kernvoorraad, welke 
zal worden overgedragen aan de lokale woningcorporatie(s).
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Gewenste resultaten eind 2022
1. Op de locaties wonen alleen personen die op een adres zijn ingeschreven;
2. Er wordt door alle bewoners huur betaald voor standplaatsen en er zijn geen hogere 

huurachterstanden dan gebruikelijk is bij een woningcorporatie;
3. Er bevindt zich uitsluitend gelegaliseerde bebouwing op de woonwagenlocaties; voor alle 

opstallen is een omgevingsvergunning verleend;
4. De standplaatsen zijn helder afgebakend; er is geen sprake van niet legale ingebruikname 

van terreinen;
5. Het eventueel achterstallig onderhoud bij huurstandplaatsen is in beeld gebracht en 

weggewerkt;
6. Waar nodig heeft de gemeente het onderhoud, beheer en handhaving van de openbare 

ruimte geoptimaliseerd;
7. Er vinden geen bedrijfsmatige activiteiten plaats op de woonwagencentra behoudens 

datgene wat middels het bestemmingsplan is toegestaan en waar uitdrukkelijk toestemming 
voor is verleend;

8. Er is geen sprake van milieuoverlast in welke vorm dan ook;
9. Er wordt een lijst geregistreerde standplaatszoekenden opgesteld; er is inzicht in de 

behoefte aan standplaatsen binnen de gemeente Steenbergen.

Aanvullend gewenste resultaten (loopt na 2022 verder)
10. De huidige huurstandplaatsen zijn in eigendom van de residerende hoofdbewoners (dit 

resultaat is bereikt na afloop van de 'koop op afbetaling'-termijn), of de huurstandplaatsen 
zijn in eigendom van en worden verhuurd door een woningcorporatie(s).

11. De woningcorporaties zorgen voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de 
huurstandplaatsen op de woonwagencentra;

12. Geïnteresseerden voor een standplaats dienen zich op reguliere wijze in te schrijven bij de 
corporaties. Er is geen separate wachtlijst;

13. Uitkeringsgerechtigden worden actief begeleid, zoals gebruikelijk;
14. Actieve inzet op het terrein van zorg, onderwijs en welzijn, zodat bewoners die daar recht op 

hebben, actief gebruik maken van voorzieningen op het terrein van onderwijs, 
gezondheidszorg, welzijn en toeleiding naar werk.

Koop
De verkoop en op termijn doorverkoop van standplaatsen en eventuele woonwagen worden 
verkocht aan een woonwagenbewoner conform het afstammingsbeginsel. Dit zal ook als zodanig 
worden opgenomen in de notariële verkoopakte, middels een kettingbeding. Het 
afstammingsbeginsel houdt in dat de woonwagens worden bewoond door mensen die van 
oorsprong tot de groep van woonwagenbewoners behoren. Er is sprake van afstammingsbeginsel 
wanneer aantoonbaar is dat een woonwagenbewoner van generatie op generatie (ouders en 
grootouders) in een woonwagen woont. Hierbij wordt het criteria gehanteerd dat de ouders en 
grootouders minimaal 10 jaar in een woonwagen hebben gewoond. Dit is te controleren via de 
Basisregistratie Personen (BRP). Uit een inventarisatie blijkt dat een aantal bewoners niet voldoen 
aan het afstammingsbeginsel en dus conform deze beleidsuitgangspunten geen 
woonwagenbewoners zijn. Deze mogen in het kader van het overgangsrecht blijven wonen in hun 
woonwagen en hun standplaats kopen. Bij doorverkoop kunnen zij net als de woonwagenbewoners 
de standplaats en woonwagen enkel verkopen aan een woonwagenbewoner.
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In den lande is gebleken dat veel woonwagenbewoners geen hypotheek kunnen krijgen voor de 
aanschaf van een standplaats c.q. woonwagen, ondanks de mogelijkheid tot een Nationale 
Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Om voor beide partijen tot 
een goede oplossing te komen, is in het beleid opgenomen om een 'koop op afbetaling'-constructie 
toe te passen waarbij de huurder vanaf het moment van koop het eigendom verkrijgt van de 
standplaats en deze in 10,15 of 20 jaar kan aflossen, waarbij de eigen woonwagen in onderpand 
wordt gegeven. De afspraken uit de 'koop op afbetaling'-overeenkomst moeten strikt worden 
nagekomen. De exacte voorwaarden voor de koop op afbetalingsregeling worden nog nader door 
het college uitgewerkt en vastgesteld in het kader van de op te stellen uitvoeringsplannen. De 
voorwaarden worden juridische getoetst.

Verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen 2019 (collegebevoegdheid)
Het doel van het door het college onder voorbehoud van vaststelling van dit Woonwagenbeleid, 
vastgestelde verhuurbeleid (zie ter inzage liggend stuk) is een helder, gemotiveerd beleid met 
betrekking tot de verhuur van woonwagenstandplaatsen. Tot de overdracht aan de huurder c.q. de 
corporatie(s) een feit is, beheert de gemeente de verhuur van woonwagenstandplaatsen. Er zal 
gewerkt worden met een lijst van geregistreerde standplaatszoekenden, waarbij het 
afstammingsbeginsel zal worden gehanteerd. Dit houdt in dat een standplaats die vrijkomt alleen 
beschikbaar komt voor mensen die woonwagenbewoner zijn of afstammen van 
woonwagenbewoners. Hiermee doen we recht aan zowel de wens van de woonwagenbewoners, als 
aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman, 'Woonwagenbewoner zoekt standplaats', waarin 
is aangegeven dat de culturele identiteit van woonwagenbewoners als mensenrecht bijzondere 
bescherming behoeft en wordt erkend.

Scheiding publiek- en privaatrechtelijke verantwoordelijkheid gemeente
Door het vaststellen van het woonwagenbeleid 2019 (publiekrechtelijk=raadsbevoegdheid) en het 
verhuurbeleid woonwagenlocaties 2019 (privaatrechtelijk; de gemeente in haar rol als 'verhuurder± 
collegebevoegdheid) ontstaan e duidelijke beleidsmatige en juridische kaders voor het voeren van 
adequaat beleid ten aanzien van de woonwagenlocaties. Tussen de publiek- en privaatrechtelijke rol 
van de gemeente is daarmee een duidelijke scheiding aangebracht. De gemeente houdt nog steeds 
haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid in het kader van de openbare orde en handhaving. De 
verkoop van standplaatsen heeft hierop geen invloed.

Inventarisatie woonbehoefte
De in het rijksbeleidskader 'Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleiď opgedragen 
inventarisatie woonbehoefte is uitgevoerd. Dit heeft vooralsnog geleid tot 10 voorlopige 
aanmeldingen voor plaatsing p een lijst geregistreerde standplaatszoekenden ('wachtlijst'). Hierbij 
wordt voorgesteld om op zo ki t mogelijke termijn drie nieuwe standplaatsen voor de kinderen van 
nu op een standplaats wonende ouders te realiseren: 3 x Tolsedijk Nieuw-Vossemeer.

Bij de realisatie van drie nieuwe standplaatsen ten behoeve van de Tolsedijk, dient er rekening 
gehouden te worden met de aanschaf van twee extra huurwoonwagens bovenop de reeds 
aangevraagde drie huurwoonwagens.

Bewoners kunnen betogen dat de Gemeente zich schuldig maakt aan zogeheten 'afbouwbeleid' of 
'uitsterfbeleid' aangezien er twee standplaatsen zijn opgeheven ten behoeve van de brandveiligheid 
conform het Bouwbesluit. De gemeente is zich hiervan bewust, maar is voornemens om drie nieuwe 
standplaatsen te gaan aanleggen, waardoor het aantal standplaatsen per saldo met 1 standplaats 
toeneemt, dus van 28 naar 29 randplaatsen.
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Overdracht
Het verhuren van standplaatsen en/of woonwagens is geen wettelijke taak van de gemeente. 
Sterker nog: het is expliciet een taak van woningcorporaties om te zorgen voor het bouwen, 
verhuren en beheren van woningen ten behoeve van de onderste treden van de woonladder en 
specifieke doelgroepen.
Het is de bedoeling om de huurstandplaatsen en huurwoonwagens over te dragen aan de binnen 
de gemeente actieve woningcorporaties Stadlander en/of Woonkwartier. Het is nog niet bekend of 
dit gaat lukken en onder welke condities dit gaat plaatsvinden. Er zijn al wel verkennende 
gesprekken geweest met Stadlander als vertegenwoordiger van de Stichting Woonwagenbeheer 
Zuidwest Nederland. Er zijn nog geen definitieve standpunten ingenomen, afgesproken is dat er na 
de vaststelling van het Woonwagenbeleid verder wordt gesproken. De woonwagenbewoners 
hebben tijdens de bijeenkomst op 5 februari 2019 nadrukkelijk aangegeven dat ze zich zorgen 
maken over de kwaliteit van de service en dienstverlening indien de woonwagens worden 
overgedragen aan de Stichting Woonwagenbeheer Zuid West Nederland. In het 
onderhandelingsproces zal ook dit nadrukkelijk aandacht krijgen.

Beleidsregels Woonwagen standsplaatsen afwijking bestemmingsplan (collegebevoegdheid)
De bouwregels van de huidig geldende bestemmingsplannen zijn onnodig streng en laten 
aanzienlijk minder bebouwing toe dan bij een reguliere woning. Aanpassing is daarom wenselijk 
Omdat het herzien van bestemmingsplannen langdurige procedures met zich meebrengt geeft de 
wetgever op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2“, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht in samenhang met artikel 4 van bijlage II behorend tot het Besluit omgevingsrecht 
ons college de bevoegdheid om van het bestemmingsplan af te wijken en daarmee al via een 
reguliere vergunningsprocedure de nieuwe bouwregels toe te passen. Daarom hebben wij besloten 
om onder voorbehoud van vaststelling van het Woonwagenbeleid door uw gemeenteraad om 
beleidsregels, "Woonwagenstandplaatsen, afwijking van bestemmingsplannen" vast te stellen (zie 
ter inzage liggende stukken). Op basis van deze beleidsregels kan het merendeel van de zonder 
vergunning gebouwde opstallen worden gelegaliseerd. Niet alles kan gelegaliseerd worden de 
gemeente biedt eenmalig aan om op haar kosten de niet vergunbare opstallen te slopen.

4. Middelen
Op basis van ervaringen van andere gemeenten is voor het traject tot normalisatie van de 
woonwagencentra drie jaar uitgetrokken (rekenend vanaf 01-08-2018). De kosten hiervan hebben 
daarom geen structureel karakter

Nadat het beleid is vastgesteld, zal er per woonwagenlocatie een uitvoeringsplan worden opgesteld. 
Er is een globale kosten- en opbrengstenraming gemaakt van de noodzakelijk te maken kosten voor 
de drie woonwagenlocaties.

Globaal dient rekening gehouden te worden met de navolgende kosten en baten:

1. Door de nieuwe werkwijze is de extern projectleider intensief ingezet om draagvlak te 
creëren, afspraken te maken met de residerende huurders en het te voeren beleid aan te 
passen. Het eenmalig verstrekte bedrag van C166.000, - is ingezet voor de verplaatsing van 
een woonwagen, de inhuur van de externe projectleider, het taxeren van de standplaatsen 
(uitkomst s C85, - per m2), het inmeten van de individuele standplaatsen, opstallen, 
woonwagens alsmede de afzonderlijke woonwagenlocaties en het generen van
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kaartmateriaal, en dergelijke. Van dit bedrag resteert nog C 72.000, - (verdeeld in de 
begroting 2019 C 36.000, - en in de begroting 2020 C 36.000, -

Project Woonwagenbeleid (projectbudget vanuit motie feb. 
2018)

Projectkosten 
(ex BTW)

Budget project woonwagenbeleid 2018 ć 166.000
Totale kosten 2018 : verwerven draagvlak en voorbereiding beleid C 89.040
Overschot (staat in de begroting 2019/2020) C 72.000

2. Per woonwagenlocatie wordt een uitvoeringsplan opgesteld; de voorlopige ramingen per 
woonwagenlocatie zullen hierin worden weergegeven.
Onderstaand is een globale raming gemaakt van de kosten opbrengsten van de drie 
woonwagencentra op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in het bij dit besluit 
gevoegde Woonwagenbeleid 2019, gemeente Steenbergen;

Project Woonwagenbeleid Projectopbrengsten Projectkosten 
(ex BTW)

Verkoop standplaatsen aan bewoners en 
corporatie(s)

C 465.000,-

Evt. verkoop (in gebruik genomen) grond C 206.000,-

Tijdelijke huuropbrengsten PM (huurprijs nog 
niet vastgesteld)

Renteopbrengsten koop op afbetaling PM (nog niet bekend 
hoeveel personen 
gebruik maken van 
optie koop op 
afbetaling)

Voorlopige raming vervolg 
woonwagencentra 2019 e.v.
Herinrichting openbare ruimte 
woonwagencentra

C 223.000

Aanpassingen nutsvoorzieningen (o.a. 
realiseren individuele aansluitingen)

C 39.000

Sloopkosten niette vergunnen bebouwing C 20.000
Vergunningaanvraag maken tekeningen, 
leges e.d.

C 30.000

Inhuur vanuit overschot motie (staat in 
begroting 2019/2020)

e 72.000

Extra externe inhuur (2019/2020) C 20.000
Totaal C671.000 C 404.000
Saldo +/+C 267.000

Indien uw gemeenteraad instemt met de "koop op afbetaling" en overdracht van de 
huurstandplaatsen aan de corporaties zal er op termijn 2.426 m2 x č 85,- exd. btw 
taxatieverkoopprijs grond standplaatsen * C 465.000,- aan opbrengsten worden gerealiseerd. 
Indien er buiten de huidige standplaatsen nog extra grond wordt verkocht bedragen de 
maximale opbrengsten C 206.000,- extra. De opbrengsten hangen dus af de nog te nemen
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besluitvorming ten aanzien van de verkoop van in gebruik genomen gemeentegrond. De 
opbrengst kan dus uiteindelijk minder zijn. De besluitvorming inzake nog te verkopen extra 
grond buiten de huidige standplaatsen hangt af van de ligging van o.a. ondergrondse kabels en 
leidingen en of de gemeente de grond nodig heeft voor de herinrichting van de 
woonwagencentra, zoals voor de realisering van parkeergelegenheid. Definitieve besluitvorming 
hierover zal plaatsvinden door ons college in de uitvoeringsplannen van de 3 
woonwagenlocaties.
De kosten voor de herinrichting zijn gebaseerd op eerste concepttekeningen van de inrichting 
van de drie woonwagenlocaties. Deze zullen in de praktijk op een aantal punten nog wijzigen. De 
verwachting is niet dat deze aanpassingen ingrijpende kostenwijzigingen tot gevolg zullen 
hebben. Maar mocht dat wel het geval zijn, wordt het verwachte positieve saldo van C 267.000,- 
ter dekking gebruikt. Hetzelfde geldt voor andere eventuele onvoorzienbare kosten en/of 
wijzigingen.

3. Egalisatiereserve woonwagenbeleid

Het is wenselijk om een bedrag 6 332.000,- (totale kosten C 404.000,- -/- het overschot van 
C 72.000,-) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Woonwagenbeleid waaronder dus 
ook begrepen de herinrichting van de openbare ruimte vanuit de algemene reserve via een 
storting in een egalisatiereserve woonwagenbeleid om verder uitvoering te geven aan het 
ingezette beleid en daarmee de opbrengsten ook ten bate van deze reserve te laten komen.

4. Wijziging begroting

In de begroting van 2019 en 2020, zie onder 1, staat nog een overschot opgenomen van 
C 72.000, - voor de uitvoering van het woonwagenbeleid. Het is wenselijk om de nog niet 
gebruikte middelen van C 72.000, - onder te brengen bij de te vormen egalisatiereserve 
Woonwagenbeleid.

5. Risico's 
Algemeen:

- Met een vastgesteld woonwagen- en verhuurbeleid zijn de kaders waarbinnen gehandeld 
wordt, vastgelegd, wat eventuele risico's in de vervolgaanpak beperkt. Hierbij dient wel 
aangetekend te worden dat we een voorloper zijn in gemeenteland waar het betreft het 
vaststellen van een woonwagenbeleid op basis van het nieuwe op 12 juli 2018 door het rijk 
opgestelde beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Voorloper zijn is 
natuurlijk positief maar zorgt ook voor een zeker risico vanwege het beperkte aantal 
voorbeelden;

- Bij de 'koop op afbetaling' wordt de eigen woonwagen in onderpand gegeven, waardoor de 
kans op 'niet betalen' gering is, te meer daar bij de meeste h jurders gemiddeld de 
maandelijkse aflossing vrijwel gelijk zal zijn aan de huidige huursom;
Het realiseren van de gewenste extra standplaatsen in Nieuw-Vosserneer is onzeker omdat 
voor de realisering van de extra standplaatsen een bestemmingsplanprocedure moet 
worden gevolgd. Dit vergt de nodige tijd en het is juridisch onzeker. O.a. vanwege standpunt 
provincie en risico op bezwaren en zienswijzen uit de omgeving.

Rol woningcorporaties:

De overdracht van de vijf huurstandplaatsen aan de woningcorporaties is niet zeker, 
waardoor de gemeente mogelijk verhuurder blijft van vijf standplaatsen met eventueel drie 
huurwoonwagens;
De geraamde opbrengsten voor verkoop van de standplaatsen nemen af met C 89.420,- 
indien de verkoop aan de woningcorporaties onverhoopt geen doorg ng kan vinden.
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Het uitgangspunt tot realisering van de uitbreiding van de 3 extra standplaatsen in Nieuw- 
Vossemeer, waaronder twee extra huurwoonwagens door de woningcorporatie(s) is ook niet 
zeker.
Aangezien het gelet op het door u vast te stellen beleid, woonbehoefte + normalisering wel 
noodzakelijk/wenselijk is om te voldoen aan de gerechtvaardigde vraag kan het niet 
overdragen aan de corporaties extra kosten met zich meebrengen voor de aankoop van 
woonwagens 3 op de huidige standplaatsen en 2 op de nieuw te realiseren standplaatsen in 
Nieuw-Vossemeer + aanleg extra kosten standplaatsen en evt. aankoopkosten grond. 
Hiertegenover staan natuurlijk dan huuropbrengsten. Omdat het uitgangspunt is dat het 
merendeel van de investeringen wordt gedaan door de corporaties is deze optie nog niet 
onderzocht op financiële consequenties. Mocht er daadwerkelijk toch gebruik van moeten 
worden gemaakt dan wordt u vanzelfsprekend ook over de kosten geïnformeerd en indien 
noodzakelijk wordt dit ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Beperking risico rol corporaties
Het risico waar het betreft de rol van de woningcorporaties en daarmee of zij wel voldoen in hun 
wettelijke taakstelling kan beperkt worden op de volgende wijze:
Het huisvesten van mensen behorend tot de sociale doelgroep waaronder ook woonwagen
bewoners met een laag inkomen is een kerntaak van de corporaties. De woningcorporaties dragen 
bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdragen worden vastgelegd in 
prestatieafspraken tussen gemeenten, huurdersverenigingen en de woningcorporaties. De drie 
betrokken partijen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden. Als zij er onderling niet aan 
uitkomen kunnen zij geschillen voorleggen aan de minister. Aangezien in de huidige prestatie
afspraken niets staat opgenomen over de woonwagencentra kan ons college op dit moment dan 
ook geen actie ondernemen indien blijkt dat de corporaties onwillig zijn om huurwoonwagens te 
bouwen en/of huurstandplaatsen over te nemen. In 2019 wordt een start gemaakt met de nieuwe 
prestatieafspraken, die conform planning dan in 2020 worden vastgesteld. Het is duidelijk dat de 
overname van bestaande standplaatsen, de bouw van nieuwe huurwoonwagens en de realisering 
van nieuwe standplaatsen onderdeel dient uit te maken van het proces om te komen tot prestatie
afspraken. Mocht dit niet lukken dan kan ons college de minister om een oordeel vragen. Duidelijk is 
dat een dergelijk proces lang duurt. Het is niet redelijk om de woonwagenbewoners hierop te laten 
wachten. Een mogelijkheid is dan om de investeringen in de vorm van nieuwe huurwoonwagens als 
gemeente al wel te doen en dan vervolgens via de minster af te dwingen dat zij de huurwoonwagens 
en standplaatsen overnemen.

Wij gaan er vanuit dat de corporaties Stadlander en Woonkwartier hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen en hun taken verrichten zoals opgenomen in de Woningwet en zullen 
er dan ook alles aan doen om medio juni 2019 tot een redelijke overeenstemming te komen over de 
overname en realisering van huurstandplaatsen en huurwoonwagens. Wij zullen uw raad hier in 
ieder geval over informeren en indien noodzakelijk uw gemeenteraad hierover een besluit laten 
nemen in de raadsvergadering van september 2019. Mocht er sprake zijn van echt urgente situaties 
dat is het niet uitgesloten dat we al eerder overgaan tot aanschaf van een nieuwe huurwoonwagen 
of wagens en hieraan gekoppeld verwijdering van de bestaande woonwagen(s). De kosten voor 
aanschaf zullen dan uitgaande van overdracht aan de corporaties worden verrekend met de 
corporaties.

6. Communicatie/Aanpak
- Na vaststelling van het woonwagen- en verhuurbeleid worden deze gepubliceerd conform 

de wettelijk voorgeschreven wijze;
- Nadat het woonwagen- en verhuurbeleid door de raad is vastgesteld, informeren we de 

bewoners hierover via een uitgave van de gebruikelijke nieuwsbrief die zoals gebruikelijk 
persoonlijk wordt overhandigd door de externe projectleider;

9



BM1900885

- Met de individuele huurders die willen kopen, wordt een notariële koopovereenkomst 
afgesloten;

- Bij die huurders die niet willen kopen wordt een nieuw huurcontract opgesteld.
Alle woonwagens en opstallen worden vergund. Indien opstallen niet kunnen worden 
vergund onder de nieuwe bouwregels, zullen deze worden verwijderd;

- De herinrichtingsplannen per locatie van de openbare ruimte zullen worden opgesteld door 
ons college.

- Het overleg met de corporatie(s) om tot overname van de 5 huurstandplaatsen en aanschaf 
van 3 huurwoonwagens te komen en tot een uitbreiding van 2 nieuwe huurwoonwagens en 
standplaatsen zal worden voortgezet. Uiterlijk in september 2019 wordt uw raad hierover 
nader geïnformeerd.

7. Voorstel
1. Het 'Woonwagenbeleid Steenbergen 2019' vast te stellen, conform bijgevoegde 

raadsbesluiten;
2. Het beleid op de gebruikelijke wijze bekend te maken;
3. Een bedrag van C 332.000,- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve door een 

storting te doen in een te vormen egalisatiereserve woonwagenbeleid om verder uitvoering 
te kunnen geven aan het ingezette beleid en daarmee de opbrengsten ook ten bate van 
deze reserve te laten komen

4. De nog niet gebruikte middelen opgenomen in de begroting 2019 en 2020 voor de 
uitvoering van het woonwagenbeleid van C 72.000, - onder te brengen bij de te vormen 
egalisatiereserve Woonwagenbeleid.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen!, 
de secretaris, de burgemeester,
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