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Geachte heren Lambers en Tunders,

Op 11 januari 2023 hebt u een aantal vragen gesteld over de woningcorporaties in 
relatie tot de aanleg en het beheer van woonwagenstandplaatsen in Steenbergen.

Hierbij onze reactie daarop. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere 
vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

Algemene toelichting: tijdens de oordeelsvormende en besluitvormende vergadering 
over de aanpassing van het woonwagenbeleid (december 2022) heeft wethouder Baali 
aangegeven op het standpunt te staan dat huurwoonwagenstandplaatsen waarvan de 
huurders vallen binnen de 'sociale doelgroep', onder verantwoordelijkheid van de 
corporaties vallen. Deze uitspraak is in lijn met het daarover bepaalde in het door uw 
raad vastgestelde woonwagenbeleid 2019. Wethouder Baali heeft aangegeven het 
gesprek daarover samen met de gemeente Bergen op Zoom aan te gaan. Hij heeft u 
toegezegd de conclusie van dat gesprek met u te delen en - indien van toepassing - 
een (aanvullend) voorstel voor de realisatie van nieuwe standplaatsen aan uw raad te 
doen. Op dit moment heeft er nog geen (bestuurlijk) gesprek met corporaties 
Stadlander en Woonbron plaatsgevonden. Vragen over hun standpunten terzake 
kunnen wij daarom alleen vanuit hun tot op heden ingenomen standpunten 
beantwoorden. Het is in het belang van de gemeenten Steenbergen en Bergen op 
Zoom dat het gesprek met de corporaties op de goede manier wordt gevoerd. Daarom 
kunnen wij inhoudelijke vragen niet beantwoorden. Daarop komen wij in de door 
wethouder Baali toegezegde terugkoppeling terug.

1. Is uw college bekend met het kennelijke standpunt van de woningcorporatie 
Stadlander dat zij wel het beheer van de woonwagens die binnen haar opgave 
(dus sociale huurwoningen) over willen nemen mits het geheel schoon, veilig 
en heel is, maar dat de standplaatsen eigendom blijven van de gemeente. Ook 
neemt zij niet het beheer over van de standplaatsen die niet onder hun sociale 
woningwetopgave vallen. Blijven dus in zijn geheel bij de gemeente ook
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wanneer deze niet verkocht kunnen worden omdat de bewoners niet door de 
Bibob komen.
Reactie: dit is ons niet bekend. De mate en wijze van beheer van de 
woonwagenstandplaatsen zijn juist de reden dat wij in gesprek gaan met de 
corporaties.

2. Zijn er op de woonwagencentra in de gemeente Steenbergen standplaatsen 
die aan het vorenstaande voldoen?
Reactie: ja, een aantal standplaatsen in de gemeente Steenbergen blijft 
voorlopig huurstandplaatsen (de zittende huurders willen hun standplaats niet 
kopen). De te voeren gesprekken met de corporaties moeten uitwijzen of de 
resultaten van het project 'normalisatie woonwagencentra' matchen met 
voorwaarden die de corporaties aan overname van woonwagenstandplaatsen 
stellen.

3. Is uw college bekend met enige beperking voor de stichting 
Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland om dit wel te doen?
Reactie: voor zover ons bekend is de genoemde Stichting bereid tegen betaling 
het beheer van woonwagenstandplaatsen uit te voeren.

4. Onderschrijft uw college dat de stichting Woonwagenbeheer Zuid-West 
Nederland juist voor dit doel is opgericht? Zie bijlage 1
Reactie: de Stichting is door een aantal corporaties opgericht. Het college is 
van mening dat de corporaties een opgave voor woonwagenstandplaatsen 
hebben. Daarom spreken wij hen daarop aan.

5. Is uw college bekend dat het bestuur van de stichting Woonwagenbeheer Zuid- 
West Nederland wordt gevormd door bestuurders van respectievelijk 
Woningstichting Woensdrecht, woningstichting Zeeuwland en Stadlanden Zie 
bijlage 2
Reactie: wij hebben kennis genomen van de bijlage.

6. Is uw college op de hoogte dat de Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland na 
de invoering van de WBTR per 1 juli 2021 nog geen statutenwijziging heeft 
doorgevoerd en beschikbaar heeft gemaakt bij onder andere de KVK? Zie 
bijlage 3
Reactie: wij hebben kennis genomen van de bijlage.

7. Acht uw college het geen risico, in de vorm van tegenstrijdig belang, doordat 
bestuurders van de stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland zowel 
die stichting dienen als zijnde andere woningstichtingen/corporaties in een rol 
van bestuurder dan wel "directeur", "directeur-bestuurder" of "directeur 
vastgoed"?
Reactie: de Stichting is door een aantal corporaties opgericht. Het is aan de 
corporaties om de daarin beschikbare functies in te vullen.
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8. Acht u de stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland met 
bovenstaande in overweging nemende daarmee voldoende onafhankelijk van 
de woningcorporaties om met hen afspraken te maken?
Reactie: de Stichting is door een aantal corporaties opgericht. Het college is 
van mening dat de corporaties een opgave voor woonwagenstandplaatsen 
hebben. Daarom spreken wij hen daarop aan.

9. Is het correct dat de speciaal hiertoe opgerichte stichting Woonwagenbeheer 
Zuid-West Nederland nooit het beheer van huurstandplaatsen in Steenbergen 
mag en/ of kan overnemen?
Reactie: dat is nog niet bekend. Daarom is de positie van de Stichting 
onderdeel van de nog te voeren gesprekken.

10. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat stevige gesprekken zouden 
worden gevoerd met de woningcorporaties. Wat is het verloop van deze 
gesprekken tot nu toe?
Reactie: deze gesprekken hebben nog niet plaatsgevonden. Zie de inleiding.

11. Hoe voeren de omliggende gemeenten de samenwerking op het gebied van 
woonwagenbeheer uit met de woningcorporaties, in het bijzonder Stadlander, 
en komen zij de zelfde tegenwerking tegen als de gemeente Steenbergen? 
Reactie: zoals in het raadsvoorstel is aangegeven wijkt de situatie van de 
meeste omliggende gemeenten af van de Steenbergse. Een aantal gemeenten 
heeft haar standplaatsen overgedragen aan de Stichting of het beheer van hun 
woonwagenlocatie(s) aan haar uitbesteed. Zoals in het raadsvoorstel 
aangegeven staat het college op een andere standpunt. Daarom gaat zij met 
de gemeente Bergen op Zoom het gesprek met de corporaties aan.

12. Werkt u in regioverband samen met deze omliggende gemeenten in het 
overleg en het maken van afspraken samen met name de gemeenten in de 
Brabantse Wal?
Reactie: ja, dat is het geval in het regionale woonoverleg.

13. Voert het college deze gesprekken bestuurlijk of wordt dit uitsluitend gedaan 
door onze ambtenaren en/ of de externe adviseurs?
Reactie: in regioverband zitten partijen zowel bestuurlijk als ambtelijk aan tafel.

14. Bent u bestuurlijk en/ of ambtelijk in de gesprekken met de woningcorporaties 
ook geconfronteerd met een standpunt dat nooit standplaatsen van 
huurwagens zullen worden overgenomen, evenmin het beheer van de 
woonwagencentra of het aanleggen van eventueel nieuwe standplaatsen zal 
worden uitgevoerd?
Reactie: nee, dat is niet het geval.

15. Wat is uw bestuurlijke en wat is uw juridische opvatting over een dergelijk 
standpunt? Acht u dat juist of slaan de woningcorporaties de plank volledig 
mis?

3



2302741

Reactie: zoals door wethouder Baali aangegeven vinden wij dat de corporaties 
ten aanzien van woonwagenstandplaatsen een andere rol zouden moeten 
innemen dan zij nu doen. Daarover voeren wij met hen het gesprek. Zowel 
samen met de gemeente Bergen op Zoom als in de regio.

16. Indien de woningcorporaties onverhoopt gelijk zouden hebben, kunt u dan 
uitleggen hoe het kan dat onze dure externe deskundig geachte adviseurs het 
college hier nooit eerder over hebben geïnformeerd?
Reactie: wij lopen niet vooruit op de uitkomst van de gesprekken met de 
corporaties. Zoals toegezegd informeert wethouder Baali u over de uitkomst 
van deze gesprekken.

17. Heeft u naast het direct contact met de woningcorporaties ook overleg met 
deze stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland en wat is daaruit tot 
nu toe het resultaat?
Reactie: zie de reactie op vraag 4.

18. Verwacht u in 2023 te komen tot een werkbare overeenkomst met de 
woningcorporaties om de huurstandplaatsen en het beheer van de 
woonwagencentra over te dragen aan hen dan wel de hiervoor genoemde 
stichting?
Reactie: zie de reactie op vraag 16.

19. Indien de laatste vraag onverhoopt negatief moet worden beantwoord, wat is 
dan uw
beleidsvoornemen om een oplossing te bewerkstelligen?
Reactie: zie de reactie op vraag 16.

Wij vertrouwen erop hiermee uw vragen te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

M.J.R/d'eJongh, RA E.MÏÏľP

4


