
 

Motie 

 

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bij een op 20 oktober 2022; 

Overwegende de behandeling van het onderwerp voortgang normalisatie woonwagencentra 

gemeente Steenbergen op 5 oktober 2022 

Mede overwegende het raadsbesluit d.d. 25 april 2019 na een voorstel van het college daarover op 

25 januari 2018; 

Stelt vast dat het beleid in de gemeente Steenbergen is gegroeid dat het bestuursorgaan college van 

burgemeester en wethouders en/ of burgemeester een Bibob toets aanvraagt ook bij kleinere 

transacties van onroerend goed in geval van aanvraag van woonwagenbewoners; 

Dat deze toets niet plaatsvindt bij vrijwel alle andere verkopen van grond, zoals de verkoop van 

bouwgrond aan particulieren en de verkoop van stukjes restgrond; 

Dat woonwagenbewoners vaak al generaties woonachtig zijn op de woonwagenkampen in de 

gemeente Steenbergen; 

Dat niet de woonwagenbewoners, maar de gemeente Steenbergen het initiatief heeft genomen om 

de kavels die de reizigers reeds bewonen aan hen te koop aan te bieden; 

Dat de Bibob toets naar is gebleken een ernstige vertraging opleverde en nog oplevert bij de 

verkoop; 

Dat de Raad van State een Bibob toets weliswaar niet onrechtmatig acht, maar dat dat evenmin 

inhoudt dat ongelijke behandeling van personen binnen het Nederlands en daarmee Steenbergs 

grondgebied wegens welke grond dan ook wenselijk is. 

Dat ter discussie staat of de genoemde uitspraak niet is ingehaald door de Wet Gelijke Behandeling 

vanaf 1 januari 2020; 

Dat de raad van de gemeente Steenbergen als principe reeds heeft erkend dat alle personen in de 

gemeente gelijk dienen te worden behandeld en inclusiviteit deel uit maakt van het bestuurlijk beleid 

van de gemeente Steenbergen; 

Het inzetten van de Bibob toets bij de woonwagenbewoners als grievend wordt ervaren en leidt tot 

gevoelens van achter gesteldheid; 

De Bibob toets in het ergste geval kan leiden tot het niet verkopen van het kavel, maar dat de 

woonwagenbewoner dat vervolgens toch blijft huren; 

De in het raadsbesluit van 25 april 2019 bedoelde normalisatie van de woonwagenkampen in het 

belang van iedereen is, maar dat dit niet wordt bevorderd door de daar volgens het 

afstammingsbeginsel woonachtige bewoners van de woonwagencentra anders te behandelen als 



andere burgers in de andere wijken in onze gemeente omwille van de plaats waar zij zijn geboren of 

wonen; 

Besluit: 

Het college en de burgemeester te verzoeken binnen de toepassing van de Wet Bibob voor de 

woonwagencentra de op hen toegepaste uitzonderingspositie in vergelijking met de andere inwoners 

van de gemeente Steenbergen met onmiddellijke ingang op te heffen en de woonwagenbewoners 

met hen gelijk te stellen en te behandelen; 

Besluit voorts het college op te dragen de normalisatie van de woonwagencentra conform het 

raadsbesluit d.d. 25 april 2019 uiterlijk op 1 mei 2023 te hebben afgerond en de raad daarover te 

berichten. Mochten er tussentijds vertragingen ontstaan dient de raad periodiek en tijdig daarover 

gemotiveerd met reden te worden geïnformeerd. 

Gaat over tot de orde van de dag. 

Steenbergen, 20 oktober 2022. 

Namens de fractie van de Volkspartij 

 

Michel Lambers 

 

 

 

Artikel 1 Nederlandse Grondwet. 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 

wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, 

is niet toegestaan. 


