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Onderwerp: schriftelijke vragen, conform artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
Waddinxveen, inzake de uitvoering van het woonwagenbeleid

Geacht college,
Op 5 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de uitvoering van het woonwagenbeleid 2016 vastgesteld. Nadat
oorspronkelijk alle partijen zich achter dit uitvoeringsprogramma hadden geschaard, hebben meerdere
woonwagenbewoners zich later via diverse kanalen ontevreden uitgelaten over de gang van zaken rondom de
uitvoering van dit uitvoeringsprogramma. Daarbij wordt vooral ook naar de rolinvulling van Woonpartners
gewezen. Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vragen:

1.

Bent u bekend met de onvrede van de woonwagenbewoners en kunt u aangeven waar in uw optiek

dit door wordt veroorzaakt?

2.

De bewoners geven aan dat Woonpartners haar afspraken inzake het aanbieden van passende

woonwagenwoningen niet invult conform de afspraken welke gemaakt zijn bij vaststelling van het
uitvoeringsprogramma. Kunt u, in overleg met Woonpartners, aangeven welk verschil van inzicht
bestaat en hoe zich dit verhoudt tot het vastgestelde woonwagenbeleid en de daarbij beschikbaar
gestelde middelen?

3.

4.

Hoe wordt de doelgroep betrokken bij de uitwerking van de plannen inzake de inrichting van de
openbare ruimte en de vormgeving van de woonwagenwoningen?

ln hoeverre is de huidige onvrede een risico voor het slagen van de doelstellingen van het
woonwagenbeleid 2016 en specifiek voor het meetbare resultaten 8 en 9 zoals beschreven in
paragraaf 2.2?
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doelstelling 8: de gemeente geeft invulling aan de uitvoering von het sociool beheer en
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doelstelling 9: de corporat¡e zorgt, met respect voor de culturele eigenheid van de doelgroep,
voor een goede leefboarheid op de woonwagenlocaties (kwolitatief goede huurobjecten en
huisvesting van de doelgroep), de exploitatie, het beheer en onderhoud von de
u
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Kunt u ons inzícht geven in de resterende planning en risico's totdat de herontwikkeling van de Pater
Jornaweg en de sanering van de Meteorenweg is afgerond en welke tussentijdse besluiten tussen
Woonpartners, de gemeente en de woonwagenbewoners hier nog voor nodig zijn?

Wij vernemen graag uw schriftelijke antwoord op deze vragen
Namens de fractie van de PCW en het CDA

G.E

n

) Segers

adslid PCW)

T (Trix) de Kruijf

(raadslid CDA)

