
Beantwoording Technische vragen Volkspartij over het woonwagencentrum Steenbergen 

Vraag 1. 

Bij de beantwoording van vraag 20 van de door de Volkspartij gestelde vragen was het antwoord 

dat er geen gespreksverslagen over de herinrichting van de openbare ruimte of een lijst met 

afspraken waren. Het antwoord was ontkennend, wat in strikt juridische zin juist is. Maar het 

antwoord was niet volledig. Bij een pro-actieve beantwoording namens het college had tenminste 

vermeld moeten worden dat al enkele jaren een Nieuwsbrief “Project normalisatie 

woonwagencentra” wordt verspreid. Deze nieuwsbrieven vermelden heel goed de uitvoering van 

werkzaamheden en geven inzicht in gemaakte afspraken. Ik verzoek om alle nieuwsbrieven aan 

de lijst relevante documenten bij het agenda onderwerp voor 7 september 2022 toe te 

voegen.  (Zie als voorbeeld de bijlagen) 

REACTIE: 

De laatst verzonden nieuwsbrief dateert van maart 2022. Deze is toegevoegd. Nieuwsbrieven van 

voorgaande jaren worden opgezocht en beschikbaar gesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat het doel van 

de nieuwsbrieven niet is om afspraken vast te leggen, maar de bewoners, gelijktijdig informatie te 

verstrekken over de voortgang en geplande werkzaamheden.  

 

Vraag 2. 

Wilt u mij het oorspronkelijke B&W advies toesturen waarin de motivatie is opgenomen om een 

Bibob onderzoek toe te passen op de aanvragen? De reden is dat in tenminste een geval op 9 

februari 2021 een koopovereenkomst voor een woonkavel werd gesloten en ondertekend op het 

gemeentehuis door de aanvrager. Hierbij is door de behandelaar zonder dat daarom gevraagd 

werd medegedeeld dat binnen drie maanden de transactie rond zou zijn. De financiering, de 

betaling van de aanvraag aan de gemeente en vergunningen waren op dat moment al in orde. 

REACTIE: 

Het college heeft op 7 september 2021 besloten tot het uitvoeren van een Bibob-toets bij de verkoop 

van de standplaatsen. Belangrijkste reden hiervoor is dat vanuit eigen informatie of informatie 

verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC (waar de politie ook onder 

valt) of van het Openbaar Ministerie, blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden 

rechtvaardigen dat sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet Bibob. In 

verband met de lopende Bibob-toetsingen en aanpak van ondermijning, is het niet wenselijk de inhoud 

van de betreffende nota openbaar te maken wat gebeurd als de nota op het RIS geplaatst wordt. 

Ingeval er onduidelijkheid bestaat bij individuele bewoners over de termijn of het (verkoop) traject, 

komen wij graag met deze bewoners in contact om toelichting te geven en informatie over het te 

doorlopen proces met bijbehorende termijnen. 

 

Vraag 3. 

Is er een geschil met de verzekeraar van de gemeente of andere reden waarom stormschade aan 

een van de schuren welke eigendom zijn van de gemeente, welke is gemeld op 14 maart 2021 en 

melding herhaald op 14 mei 2021, nog steeds niet hersteld is? 



REACTIE: 

Bij een schademelding wordt de situatie ter plekke bekeken door de gemeente en indien nodig wordt de 

verzekering ingeschakeld.  

Dit is mede afhankelijk van de toedracht van de schade en de inschatting van de herstelkosten in 

relatie tot het eigen risico van de gemeente. Op basis van de schouw ter plekke, worden de 

vervolgacties bezien en besproken met de betreffende bewoner. Bij vragen over afhandeling van de 

schade, kunnen bewoners contact opnemen met hun contactpersoon bij de gemeente. 

Vraag 4 Hoeveel uren hebben de externe adviseurs die bemiddelen tussen de 

woonwagenbewoners en de gemeente Steenbergen inmiddels gedeclareerd, gesplitst per de 

jaren vanaf de verstrekte opdracht? 

Reactie: 

Het woonwagenbeleid is inwerking getreden op 1 augustus 2019.  

Hieronder de kosten van de inhuur voor het project normalisatie woonwagencentra over de jaren 2019 

tot heden :  

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 (t/m 31-8) 

Inhuur projecten 109.424,57 56.289,00 57.435,00 35.185,50 

De urenspecificatie is op korte termijn (voor 7 september) niet te geven. Daarom zijn de kosten 

opgenomen.  

Tot en met 2021 zijn deze kosten uit de reserve gehaald, dit is ook te herleiden uit de jaarstukken 2019 

t/m 2021. 

 

Vraag 5 Wat is de omvang van de kosten welke in rekening zijn gebracht in de afgelopen jaren 

vanaf de verstrekte opdracht? 

Reactie: 

Hieronder de totale kosten voor het project normalisatie woonwagencentra  over de jaren 2019 tot en 

met 2021: 

 

Tot en met 2021 zijn deze kosten uit de reserve gehaald, dit is ook te herleiden uit de jaarstukken 2019 

t/m 2021. 

Er wordt gewerkt aan een nieuw overzicht voor dit project, inclusief de inkomsten van de verkoop van 

de gronden. Dit zal dan aan de raad wordt aangeboden. 

 



Vraag 6 Hoeveel ambtelijke capaciteit en wat is de omvang van de toegerekende kosten tot nu 

toe verband houdende met het “project normalisatie woonwagencentra”? 

Reactie: 

De urenspecificatie van besteedde uren is niet gegeven daar deze ambtelijke uren niet worden 

bijgehouden. In de afgelopen jaren is in de planning en begroting voor de ambtelijke inzet 220 uur 

begroot voor het project woonwagenlocaties.  

 

 


