Lijst Hilbrand Nawijn Zoetermeer

Schriftelijke vragen
Woonwagenbewoners Oude Gemaal
en Woonwagenbeleid
Zoetermeer, 16 juli 2018

Geacht college,

De LHN heeft kennisgenomen van de uitspraak van het Collegevoor de Rechten van de Mens d.d. 10
juli 2018. In deze uitspraak wordt het College van B en W onder andere beticht van discriminatie van
de woonwagenfamilie thans verblijvende (sinds 2001) op de illegale standplaats bij het Oude
Gemaal. Het College van B en W moet vóór 6 augustus 2018 een reactie zenden naar het College van
de Rechten van de Mens op de uitspraak van discriminatie. De aantijging betreft met name de
kinderen van de familie, die zelfstandig recht hebben op een standplaats. Het hanteren voor hen van
de wachtlijst voor kinderen van woonwagenbewoners is discriminatoir.
Voorts is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 12 juli 2018 een nieuw
beleidskader voor het gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid gepubliceerd. Dit
beleidskader is tot stand gekomen in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
een veertigtal gemeenten die zich hebben aangemeld, Aedes,een aantal woningcorporatie, IPO, de
Nationale Ombudsman, het College voor de Rechten van de Mens en vertegenwoordigers van Roma,
Sinti en Travellers.
Naar de mening van de LHN staat de inhoud van dit beleidskaders haaks op het woonwagenbeleid
dat door de gemeente van Zoetermeer sinds jaren wordt gevoerd en waaraan tot op heden de hand
wordt gehouden.
Dit leidt tot de volgende vragen van de LHN:
1. Is het College van B & W op de hoogte van de uitspraak d.d. 10 juli 2018 van het College van
de Rechten van de Mens?
2. Wat vindt de College van de uitspraak dat de gemeente discriminatoir ten aanzien van het
gezin aan het Oude Gemaal handelt?
3. Is het College bereid de reactie aan het College van de Rechten van de Mens, die vóór 6
augustus 2018 moet worden ingezonden, naar de gemeenteraad te zenden?
4. Ook wil de LHN weten welke consequenties het College aan de uitspraak verbindt?
5. Wordt het op grond hiervan niet tijd dat aan de families, wonende aan het Oude Gemaal, de
standplaats aan het Gooimeer toe te wijzen (het betreft 3 gezinnen; zij verblijven sinds 2001
illegaal op het Oude Gemaal)?

6. Wat is de mening van het College over het beleidskader (voor gemeentelijk woonwagen- en
standplaatsenbeleid) van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat op
12 juli 2018 is gepubliceerd?
7. Wat voor consequenties verbindt het College aan de inhoud van het beleidskader?
8. Staat het woonwagen- en standplaatsenbeleid in Zoetermeer niet geheel haaks op het door
de Minister van Binnenlandse Zaken aangegeven beleidskader? Zo ja, op welke punten?
9. Dient het woonwagenbeleid in Zoetermeer niet geheel te worden aangepast aan het
genoemde beleidskader? En zo ja, op welke punten?
10. Wil het College zo spoedig mogelijk de openstaande standplaatsen toewijzen aan de
kinderen van de in Zoetermeer wonende woonwagenbewoners?
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