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Motie
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6 Voorjaarsnota 2020
Onderwerp: Woonwagenbewoners opnemen in woonbeleid
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 2 juli 2020
Constaterende dat,
Er grote tekorten zijn op de woningmarkt en ook in West Maas en Waal inwoners lang op zoek
zijn naar een (passende) woning;
Dit ook geldt voor inwoners van West Maas en Waal die in een woonwagen willen wonen;
De gemeente positief staat met betrekking tot het splitsen van woningen en het bouwen van
meer-generatiewoningen voor zover dit geldt voor traditionele woningen;
Dit ook onderwerp is van overleg tussen de partners die het woonbeleid bepalen en bij de
prestatieafspraken;
Woningsplitsing en meer-generatiewoningen een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten
van het woningcontingent waardoor juist jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen;
Juist woonwagenbewoners er de voorkeur aan geven met de familie bij elkaar te wonen, maar
dat hier nu geen beleid op gevoerd wordt;
Dit een vorm van ongelijke behandeling is;
Minister Ollongren in 2018 stelde, na uitspraken van het mensenrechtencollege en de
ombudsman, dat gemeenten meer ruimte moeten bieden aan woonwagenbewoners en dat
deze binnen redelijke termijn kans moeten maken op een plek om te wonen;
•

Het (regionaal) behoefte onderzoek onder woonwagenbewoners naar hun woonwensen eind
2019 voltooid zou zijn.

De raad,
Gehoord hebbende de beraadslaging,
Verzoekt het college,
De positie van woonwagenbewoners nadrukkelijk mee te nemen in het woonbeleid (waaronder de
prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen, woonvisie en actualisatie toetsingskader
woningbouw).
Voort te maken met de actualisatie van het woonwagenbeleid uit 2010.
Er-zerg^eer-f-ertfagen dat woonwagenbewoners op dezelfde manier behandeld worden bij
aanvragen-vart-{woon-)..subsidies, en woonruimten.
en gaat over tot de orde van de dag.
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