Agenderingsverzoek ten behoeve van presidium namens Hanneke Bruinsma/GroenLinks Overbetuwe en
Hanny van Brakel/ChristenUnie
Reg.nr.: REFNUMBER
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Toelichting doel (geef hier aan waar het proces toe leidt):

-

-

-

Raadsbreed inzicht in de problematiek zoals de
betrokken woonwagenbewoners die ervaren.
Duidelijkheid over de door gemeente Overbetuwe
uitgevoerde inventarisatie van de behoefte aan
woonwagenstandplaatsen (oplevertermijn 1 mei
2019, zoals toegezegd door wethouder Van Baal
tijdens de raadsvergadering op 2 april 2019).
Verkennen van de mogelijke acties naar aanleiding
van de inventarisatie, inclusief maar niet beperkt tot
het aanwijzen van mogelijke vestigingslocaties, met
een tijdspad.
Duidelijkheid over de positie van Overbetuwe op dit
onderwerp in regionaal verband, inclusief inzicht in
het proces dat regionaal gevoerd wordt inzake dit
onderwerp.

Toelichting datum voorronde (geef hier aan waarom deze datum nodig is
cq. wat er mis gaat als een latere datum wordt gekozen):
Benodigde stukken (welke stukken zijn nodig voor een goede behandeling,
en van wie moeten die komen?):

7 mei 2019. De inventarisatie had er op 1 april 2019 al
moeten liggen. Het is nu tijd helderheid te verschaffen
richting Raad en betrokken woonwagenbewoners.
-

Benodigde sprekers (welke sprekers zijn nodig in je voorronde cq wil je
daarvoor uitnodigen?):

-

Te informeren (zijn er mensen/organisaties die tzt een brief moeten
ontvangen met info dat dit onderwerp op de agenda staat en na aanmelding
gelegenheid tot meespreken (RTG) of inspreken (VV)?):

Overige verzoeken (zoals aanschuiven portefeuillehouder aan tafel, verzoek
tot start met introductie onderwerp door portefeuillehouder etc?)

Motie 18-43
De inventarisatie zoals gevraagd in motie 18-43: aan
te leveren door wethouder Van Baal.
Een lijst met mogelijke toekomstige
vestigingslocaties van woonwagenstandplaatsen:
aan te leveren door wethouder Van Baal.
Mevrouw M. Duijts namens familie Duijts (inspreker
raadspreekuur 21-08-2018) (Kerk-Avezaath/Herveld/
Valburg)
Vertegenwoordiger van de familie Struijk
(Elst/Dieren/Zevenaar)
Vertegenwoordiger van de familie Briene (Zetten)
Vertegenwoordiger van Vivare, of een andere
woningbouwvereniging actief in Overbetuwe
Vertegenwoordiger Woonwagenbond

De benodigde sprekers.
Alle mensen die hebben gereageerd op de inventarisatie,
zodat zij de gelegenheid hebben als publiek aanwezig te
zijn bij deze bijeenkomst.

-

Starten met aftrap door indieners.
Vervolgens de genodigden laten vertellen hoe de
situatie voor hen op dit moment is en hoe zij het
proces tot nu toe ervaren.
Daarna wethouder Van Baal aan tafel uitnodigen
voor een toelichting op de inventarisatie, de

-

1TU

= technische uitlegsessie
RTG = rondetafelgesprek raad met externen

IBR = informatiebijeenkomst raad
RTGC = rondetafelgesprek raad met college

locatielijst en het regionaal proces. Daarna ruimte
voor de tafel om daarop te reageren.
Eindigen met concrete acties die naar aanleiding
van het RTG
IBC = informatiebijeenkomst college (college organiseert)
VV = voorbereidende vergadering tbv besluitvorming raad

