Geacht (schaduw)raadslid,
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname gestuurde
nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft ingestemd met uw
verzoek. Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een onderwerp wil agenderen
dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van de
betreffende commissie.

In te vullen door de griffie:
Commissie
Ontwikkeling

Datum
26 september 2019

Email adres commissiegriffier
mblaauboer@haarlem.nl (Ontwikkeling)

Onderwerp nota/brief e.d.
Rijksbeleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid
Indieners

ChristenUnie, de heren Slik & Visser

Portefeuillehouder

Wethouder Meijs

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie:
Motivatie van agendering
Naar aanleiding van het Rijksbeleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid heeft het College
een Inventarisatie Behoefte Woonwagenstandplaatsen Gemeente Haarlem gemaakt. In de
bijbehorende informatienota wordt gesproken over een actieplan dat opgesteld zal gaan worden.
De doelgroep, woonwagenbewoners, “spijtoptanten” en familieleden, is groot genoeg om
bespreking in de Raadscommissie te rechtvaardigen. Woonwagenbewoners zijn in het verleden
achtergesteld in hun woonbehoefte en hebben recht op (ruimte voor) hun woonvorm, dus er zal
wat moeten gebeuren om in de toekomst meer tegemoet te kunnen komen aan die woonbehoefte.
Dit vraagt om zorgvuldige ruimtelijke afwegingen binnen Haarlem en in de regio én het vraagt om
afgewogen en zorgvuldige omgang met gevoeligheden rond woonwagenkampen en -bewoners,
zoals ook aangestipt in de informatienota.

Doel van de bespreking
Vanuit de Commissie het College tijdig aandachtspunten te kunnen meegeven over het proces en
de inhoud van het voorgenomen actieplan.

Wat wordt aan de andere fracties gevraagd?

Uw visie op de inventarisatie, uw vragen die u er wellicht bij hebt. Wat verwacht u van het op te
stellen actieplan? Wat voor actie zouden er genomen kunnen worden en waar moet op gelet
worden?

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd?
* Een vooruitblik op het voorgenomen actieplan: wat kunnen we verwachten? Waar kunnen we aan
denken? Komt het College met ruimtelijke voorstellen?
* Wat gaat het College doen om de achterstand in te halen en hoe krijgt de woonbehoefte van
woonwagenbewoners de juiste, vaste plaats in alle woonbehoeftenramingen en planvorming?
* En op welke termijn? Woonwagenbewoners en “spijtoptanten” wachten al geruime tijd en willen
weten waar ze aan toe zijn. Hoe denkt het College er de vaart in te kunnen houden?
* Hoe worden externe deelnemers aan het actieplan geselecteerd en betrokken?
* Hoe beziet het College deze inventarisatie in regionaal verband? Is er goede afstemming met de
buurgemeenten over de behoeften en mogelijkheden in de regio?
* Enerzijds is er de woonwagencultuur als immaterieel erfgoed en als woonvorm, met de behoefte
aan woonwagenstandplaatsen en de bijbehorende ruimtelijke afwegingen.
Anderzijds zijn er onmiskenbaar (subjectieve en/of objectieve) gevoeligheden met betrekking tot
leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in relatie tot woonwagenkampen.
Hoe kijkt het College hier tegenaan en hoe gaat het College ervoor zorgen dat handhaving van de
openbare orde in balans blijft met het in stand houden van immaterieel cultureel erfgoed?

