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Betreft: landelijk beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid

Geachte mevrouw Ollongren,

Wij hebben kennisgenomen van uw brieven aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
van 12 juli 2018 (kenmerk 2018-0000135570) en 12 oktober 2018 (kenmerk20180000810391) over respectievelijk het nieuwe beleid voor het gemeentelijk woonwagenen standplaatsenbeleid en de nulmeting over woonwagenstandplaatsen. Wij
onderschrijven allereerst dat de culturele identiteit van Sinti, Roma en
woonwagenbewoners dient te worden gerespecteerd. Mede daarom vraag ik uw
aandacht voor de zorgen in Brabant, Zeeland en Limburg over de uitvoering van het
beleidskader.
Deze zorgen hebben, kort samengevat, betrekking op de volkshuisvestelijke insteek van
het landelijk kader waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de dagelijkse
(veiligheids)praktijk. Wij zien namelijk (helaas) een praktijk waarbij (georganiseerde en
ondermijnende) criminaliteit de eerbiediging van de culturele identiteit van Sinti, Roma
en woonwagenbewoners onder druk zet.
Op basis van onze verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, maar ook
als burgervader voor alle inwoners van onze gemeenten, staan wij voor een integrale
aanpak. De uitvoering van uw beleidskader kan ons dan ook in een kwetsbare positie

brengen. Niet alleen als het gaat om het verdelen van schaarste (woonplekken), maar
ook in de aanpak van a rare en ondermijnende criminaliteit en de bescherming van de
betrokken ketenpartners. Het stelt ons in die zin gerust dat in u uw brief van 12 oktober
jl. een nuancering plaatst over het toe-eigenen van standplaatsen én uw uitspraak dat
het beleidskader de aanpak van criminaliteit niet in de weg zal staan. Niettemin zouden
we graag met u in gesprek gaan over de uitvoering van het beleidskader waarin oog is
voor een veilige en leefbare woonomgeving voor alle inwoners van de gemeenten en
meer specifiek het borgen van de culturele identiteit van Sinti, Roma en
woonwagenbewoners.
Een kopie van deze brief wordt verstuurd aan de minister van Justitie en Veiligheid
Vanwege zijn betrokkenheid in de aanpak is de Commissaris van de Koning van
Noord- Brabant op de hoogte. Hij steunt de inhoud van deze brief.
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Ook heb ik mij verstaan met de Regioburgemeesters van de eenheden Limburg en
Zeeland-West-Brabant. Ook zij herkennen de problematiek en ondersteunen deze brief
lk ven¡racht u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en wacht uw reactie af,

A. Penn-te Strake
Regioburgemeester Limburg
T. Weterings
Regioburgemeester Zeeland-West-Brabant

Namens deze,

J.A. Jorritsma

Regioburgemeester Oost-Brabant

Cc: HOVJ Zeeland-West-Brabant
Oost-Brabant
Limburg
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