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Onderwerp: Woonwagenstandplaasten in de Overbetuwe

De Gemeenteraad van Overbetuwe, in vergadering bijeen op 13 november 2018

Overwegende dat:
Het ministerie van Binnenlandse zaken op 12 juli van dit jaar een beleidskader voor
gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid heeft opgesteld en uitgedaan
Dat kader stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het huisvesten van
woonwagenbewoners, de behoefte in beeld moet brengen, woningcorporaties in de
huisvesting van de woonwagenbewoners moeten voorzien en dat een
woning(standplaats)zoekende woonwagenbewoner die dit wenst, binnen redelijke
termijn kans heeft op een standplaats.
Constaterende dat:
De door de fracties van D66 Overbetuwe en Groen Links in augustus 2018 gestelde
vragen over het woonwagenbeleid en uitvoeringsactiviteiten op 23 oktober 2018 door
het college zijn beantwoord
Deze antwoorden niet alle gevraagde duidelijkheid verschaffen
Het college er vanuit gaat dat het in beeld brengen van de behoefte aan woonwagens
en standplaatsen regionaal moet gebeuren en deze periode plaatsvindt. En dat dan
pas vervolgstappen worden gezet
Deze raadsperiode nog 3 jaar duurt
- Verschillende woning(standplaats)zoekenden wederom bij diverse fracties aan de bel
hebben getrokken

Verzoekt het college om:
Niet te wachten op de regionale inventarisatie en al vóór 1 april 2019 helder te krijgen
wat de behoefte aan plaatsen en woonwagens in de Overbetuwe is
Een duidelijke planning van activiteiten waaronder zicht op een eventuele standplaats
te communiceren met de bij de gemeente bekende standplaatszoekęļŗdęīŗ
ÿįe^Amendemeni
De raad vóór 1 april 2019 te informeren over de inventarisatie en de
vervolgstappen
Aangenomen door:
WisHscinytíkurneft-éösp»-Ondertekening en naam:
D66 Overbetuwe
Hans van den Moosdijk
CDA
Groen Links
Hanneke Bruinsma
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—.- Moties moeten schriftelijk worden ingediend, dit kan zowel voorafgaand als tijdens hf^yprgaderrig-. Q - ^
motie wordt tegelijk met het bijbehorende agendapunt behandeld. Er wordt uiteindel^eer stwer h e t — ^
agendapunt gestemd en vervolgens over de motie. Moties die niet bij een bepaald agendapunt hor en
worden aan het einde van de agenda behandeld op volgorde van indiening.
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