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onderuverp
Vragen van Samen Lokaal over woonwagenstandplaatsen

Geachte heer Bal,

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties heeft een beleidskader voor
woonwagenstandplaatsen opgesteld. Gemeenten moeten voortaan in hun woonbeleid
rekening houden met het woonwagenleven van woonwagenbewoners. ln de Woonvisie
Beverwijk en Heemskerk 2025'Een thuis voor iedereen' is opgenomen dat de gemeenten
onderzoek verrichten naar de toekomstige behoefte aan standplaatsen. Als we dat eenmaal
weten, maken we nieuw beleid.

1 . ln het onderzoek is geconcludeerd dat er een directe vraag van 5 standplaatsen binnen
de gemeente BeveruUk. Binnen welk termijn verwacht uw college van B&W te kunnen
voorzien in deze behoefte?
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ln oktober 2020 heeft het college het behoeftenonderzoek (uitgevoerd door Companen)
vastgesteld. U stelt het college vragen over het rapport en de beleidsintenties. De vragen
betreffen geen artikel 4í vragen. Wij geven hier per vraag een antwoord.

Het behoeftenondeÍzoek vormt één van de bouwstenen voor het woonwagen- en
standplaatsenbeleid in Beverwijk en Heemskerk. De gemeenten willen het beleid in
samenspraak met de doelgroep ontwikkelen. ln november 2020 is een uitnodiging naar de
doelgroep verstuurd om mee te denken over het beleid. Dit heeft geen resultaat opgeleverd.
Na een tweede verzoek op 6 april hebben enkele kandidaten zich gemeld. Een eerste
kennismakingsbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 30 mei.
De komende maanden wordt samen nieuw beleid ontwikkeld. Het wordt geen eenvoudige
opgave. De ruimtelijke mogelijkheden worden in kaart gebracht, er vindt een verdiepingslag
plaats van de behoefte (segment, prijsklassen, woonkwaliteit, íamiliebanden, financiele
mogelijkheden, etc.), rollen en verantwoordelijkheden worden bepaald en externe partijen
worden betrokken. De gemeenten hebben een procesbegeleider aangetrokken en streven
naar een een beleidsnotitie in het laatste kwartaal van 2021 . De snelheid waarin beleid wordt
ontwikkeld en omgezet wordt in standplaatsen is mede afhankelilk van de samenwerking in
de werkgroep, van externe investeeÍders en beheerders en van de ruimtelijke -en íinanciële
mogelijkheden. Ook moet er een brede afweging plaatsvinden met andere doelgroepen met
een terkot aan woningen. Starterswoningen, betaalbare huurwoningen, seniorenwoningen,
gezinswoningen. Er is een groot terkort in elk segment met sterk stijgende vraagrpijzen en
toenemende wachttijden tot gevolg.



2. ln hoeverre klopt de directe vraag van 5 standplaatsen binnen Beverwijk? Uit onze
analyse blijkt namelijk dat verschillende mensen hebben aangegeven een standplaats in
Heemskerk of Beverwijk te willen. Dit terwijl Beverwijk de voorkeur heeft. Op basls
daarvan zou een directe vraag van 5 tot 15 standplaatsen binnen de gemeente Beverwijk
bestaan. Graag uw visie hierop.

3. ln hoeverre heeft de gemeente BeveNijk een wachtlijst voor inwoners die aanspraak
wensen te maken op een woonwagenstandplaats

Beverwijk en Heemskerk hanteren geen wachtlÍst. Een gemeente heeft geen rol in een
verhuur -of verkoopproces van woonwagenstandplaatsen.

4. ln hoeverre zíjn er andere organisaties die een wachtlijst bijhouden van inwoners die
aanspraak wensen te maken op een woonwagenstandplaats binnen de gemeente
Beverwijk?

ln 2009 is de eigendom van huurstandplaatsen en huurwoonwagens overgedragen aan
woningcorporatie Pré Wonen. Pré Wonen heeft Nijbod aangesteld voor het beheer -en
verhuurproces. Voor koopstandplaatsen geldt geen wachtlijst. Een particulier is vrij in het
verkopen van zi.in eigendom.

5. Hoeveel mensen sÍaan er momenteel ingeschreven op de eventuele wachtlijst(en)?

Op de wachtlijst voor een huurstandplaats van Pré Wonen stonden 38 personen op
peildatum 31-12-2019. De langst wachtende die voldoet aan de toewijzingscriteria wordt
benaderd voor een vrijgekomen huurstandplaats. Deze lijst blijkt al jaren niet te zijn
opgeschoond door Nijbod. Het is onduidelijk hoeveel 'actiefl woningzoekenden op de lijst
staan. Ook is onduideli.ik hoeveel personen op de lijst staan die in praktijk kansloos zijn op
basls van de toewijzingsregels. Bijvoorbeeld woningzoekenden van buiten BeverwiJk en
Heemskerk zonder íamiliebanden met bewoners van bestaande woonwagenlocaties.
ln het behoefteonderzoek van Companen zijn alle inwonende kinderen en de vertrokken
woonwagenbewoners vanuit Beverwijk en Heemskerk benaderd. ln tegenstelling tot de
wachtlijst van Nijbod geeft de behoefteberekening een betrouwbaar beeld van de lokale
vraag.

6. ln de vigerende woonvisie geefÍ uw college van B&W aan beleid te gaan maken wanneer
onderzoek is verricht. Nu het onderzoek op 20 oktober 2020 is opgeleverd stellen wij uw
college van B&W graag de volgende vraag: Binnen welk termijn en op welke manier bent
u voornemens om - op bas/s van het onderzoek van Companen - beleid op te stellen?

7. ln hoeverre wordt het beleid in samenwerking met belanghebbenden opgesteld?

8. ln hoeverre is uw college van B&W voornemens om een locatíestudíe uit te voeren voor
de realisatie van woonwagenstandplaatsen?

9. Waarom wordt het zoeken van een locatie door uw college belegd bij de geinteresseerde
voor een standplaats?
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Companen berekent een additionele behoeíte op korte termijn van 2 tot 4 standplaatsen in
Beverwijk. Deze vraag komt van inwonende kinderen tussen 18 en 25 jaaÍ.
23 personen hebben aangegeven dat zij geen voorkeur hebben voor een standplaats in
Beverwijk oí Heemskerk. Het gaat vooral om personen die eerder vertrokken zijn van een
woonwagenlocatie. 10 personen hebben een historie op een woonwagenlocatie in Beverwijk.
Geen van de vertrokken bewoners geeft specifiek Beverwijk op als gewenste woonlocatie.
Wij moeten uitgaan van hetgeen de woningzoekenden zelí als woonwens hebben opgegeven
in de behoeftenenquëte. Mocht in de loop van het proces blijken dat men de enquéte
verkeerd heeft ingevuld zal daar opnieuw naar gekeken worden.

Zie het antwoord op vraag 1 .



Een locatiestudie is onderdeel van de beleidsontwikkeling en wordt uitgevoerd door de
gemeenten. Suggesties voor locaties vanuit de doelgroep wordt meegenomen in de studie

'10. ln hoeverre weegt uw college bij nieuwe groteÍe ontwikkellocaties af of er ruimte is voor
woonwagenstandplaatsen?

Geheel Beverwijk is onderdeel van de locatiestudie

11. ls het herroepen van de standplaatsenbesluit in de Broekpolder voor uw college van
B&W een optie?

Nee, dat is geen optie. De Broekpolder wordt aÍgerond met het woningbouwproject
Slotakkoord van Woonopmaat.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Strategisch manager

rennga
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