4) Voorstel inzake overdracht woonwagenlocaties: visie en krediet
Dit voorstel wordt uitgebreid besproken. Er wordt ondermeer wat langer stil gestaan bij de
volgend punten.
- lange voorgeschiedenis. Verschillende fracties wijzen erop dat het dossier overdracht
woonwagenlocaties al erg lang loopt. In 2007 zijn al prestatieafspraken gemaakt. In het
voorstel wordt nu aangegeven dat het “de insteek is” om de overdrachtsovereenkomst voor 1
januari 2013 te sluiten. Waarom heeft het zolang geduurd en hoe realistisch is de datum van 1
januari 2013?
Portefeuillehouder dhr. Buiter licht de voorgeschiedenis nog een keer toe. Hij benadrukt dat
het overdragen van woonwagenlocaties niet iets is “wat je snel regelt. De personele
wisselingen bij de gemeente helpen de voortgang ook niet” Maar hij heeft “het goede
vertrouwen en de overtuiging dat we eind dit jaar een overeenkomst hebben”;
- aansturing extern adviseurs. In het voorstel is aangegeven dat afscheid genomen is van de
extern ingehuurd onafhankelijke procesbegeleider “omdat de voortgang onvoldoende was”.
Met name de fractie D66 benadrukt dat het van belang is dat door de gemeente ingehuurde
externen goed worden aangestuurd op basis van een duidelijke normering;
- voorzienbaarheid noodzaak extra krediet. Thans wordt voorgesteld een krediet van €
49.500,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Verschillende fracties zetten
vraagtekens bij de onvoorzienbaarheid van de noodzaak van extra krediet.
Portefeuillehouder dhr. Buiter geeft aan dat voor het college echt niet te voorzien was dat er
een nieuwe projectleider moet worden aangesteld;
- status visiedocument. Voorgesteld wordt om de visie op woonwagenlocaties vast te stellen.
Wat is nu precies de status van dit document?
Portefeuillehouder dhr. Buiter geeft aan dat het een visie voor de langere termijn is. De visie
is opgesteld door het college B&W in overleg met Woningbelang. Woningbelang wil dat de
raad zich aan de visie commiteert alvorens Woningbelang de overeenkomst tekent;
- type woningen. Gevraagd wordt wat voor woningen erop de nieuwe locatie worden
gerealiseerd. Vanuit de fractie CDA wordt erop gewezen dat in de gesprekken gewerkt is met
plaatjes. Zijn er geen verwachtingen gewekt.
Van de zijde van het college wordt benadrukt dat nog moet worden uitgezocht wat voor
woningen er komen;
- andere verdeling plaatsen. De plannen voorzien in een andere verdeling van de
woonwagenplaatsen. Met name de fracties CDA en VVD zetten vraagtekens bij de
voorgestane verdeling. Is het niet beter families bij elkaar te houden?
De portefeuillehouder legt uit dat het de bedoeling is om op termijn naar een situatie van 8+8
te komen. Hij spreekt in dit verband van “een sterfhuisconstructie”.
Vanuit de fractie VVD wordt benadrukt dat de gemeente gehouden is in woningbouw voor de
doelgroep woonwagenbewoners te voorzien. Een sterfhuisconstructie is mogelijk strijdig met
deze verplichting. Bewoners hebben eenvoudigweg recht op een locatie voor hun
woonwagen.
De portefeuillehouder toe dat nog zal uitgezocht of een (sterfhuis) constructie houdbaar is;
- genormaliseerde situatie. In het voorstel wordt aangegeven dat het nodig is om te komen tot
een genormaliseerde situatie. Wat is een genormaliseerde situatie? Wil de gemeente een
genormaliseerde situatie of is een genormaliseerde situatie voor Woningbelang een
voorwaarde voor overname? Toegezegd wordt dat dit punt nog wordt verhelderd. Tevens
worden de kosten verbonden aan normalisatie nog toegelicht.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

