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Bijlagen
Antwoordbrief CRM
Persbericht
B & W d.d.: 13-12-2016
Besloten wordt:
1 In te stemmen met de veranderde aanpak voor woonwagens en -standplaatsen;
2 in te stemmen met bijgevoegde concept-brief voor het College voor de Rechten van de Mens;
3 de nota en het besluit openbaar te maken nadat betrokkenen zijn geïnformeerd.
Financiële aspecten:
Financiële gevolgen voor de gemeente?
Begrotingswijziging

Nee
Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
[X] De nota en het besluit openbaar te maken nadat
betrokken op de hoogte zijn gebracht.
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…
[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb
Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb

Nee
Nee

ADVIESRADEN:
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting
Inleiding
Twee personen hebben bij het College voor de Rechten van de Mens melding gedaan van verboden
onderscheid op grond van ras door de gemeente Deventer en wooncorporatie Rentree. Op 14 oktober heeft het
CRM geoordeeld dat de gemeente Deventer zich schuldig maakt aan verboden onderscheid naar ras en
uitsterfbeleid voert ten aanzien van woonwagenlocaties in Deventer. Dat treft alleen woonwagenbewoners.
Na het bekend worden van de uitspraak van het CRM zijn vragen gesteld door zowel raadsleden als pers.
Uiteraard zijn wij onaangenaam verrast door deze uitspraak. Beide zaken verwerpen we. Waar ons beleid dit
onbedoelde effect heeft, passen we dat aan.
Beoogd resultaat
 Een helder antwoord aan het CRM, verzoekers, raad en publiek.
 Een beleid waarin geen verboden onderscheid gemaakt wordt op grond van ras en dat ook niet als
‘uitsterfbeleid’ kan worden gekwalificeerd.

Kader

o Internationaal Verdrag inzake Uitbanning van Rassendiscriminatie (IVUR)
o Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR)
o De Nederlandse Grondwet erkent in artikel 1 het recht op gelijkheid en het beginsel van non-discriminatie
op verschillende gronden (waaronder ras).
o Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)
o Woonvisie
o Prestatieafspraken
o Kadernota Vastgoed
Argumenten voor en tegen
Voor:
Gemeente wil geen verboden onderscheid maken (op grond van ras) en ook geen uitsterfbeleid voeren.
Wanneer dit het (ongewenste) effect is van ons beleid, willen we het beleid aanpassen.

Tegen:
Uitspraken van het CRM zijn niet juridisch bindend.
De exploitatie van woonwagens en – standplaatsen behoort niet tot de gemeentelijke taak.
Extern draagvlak (partners)
Bij het opstellen van deze voorgenomen aanpak is het Meldpunt Discriminatie geconsulteerd. Ook is met beide
verzoekers gesproken over hun kwestie (dit gebeurt op 8 december).
Met Rentree is overleg geweest over de te volgen aanpak.
Financiële consequenties
geen
Aanpak/uitvoering

1. Onderzoeken behoefte woonwagenstandplaatsen
 We gaan de behoefte aan woonwagenstandplaatsen onderzoeken.
 Dat onderzoek is niet eenmalig maar structureel, zo houden we steeds zicht op de actuele behoefte aan
woonwagenstandplaatsen in Deventer.
 Bij de opzet van het onderzoek (definitiekwesties etc.) betrekken we het Meldpunt Discriminatie actief.
2. Beleid woonwagenstandplaatsen in nieuwe Woonvisie
 De behoefte aan standplaatsen die uit het bovengenoemd onderzoek naar voren komt, is input zijn voor
het nieuwe woonwagenbeleid van de gemeente Deventer zoals dat wordt opgenomen in de Woonvisie.
3. Uitvoering van beleid
 De gemeente maakt jaarlijks met de woningcorporaties prestatieafspraken over de uitvoering van het
woonbeleid.
 Wanneer de corporaties bepaalde onderdelen van de uitvoering van de Woonvisie niet voor hun rekening
(willen) nemen, zoekt de gemeente daarvoor andere partijen.
 Toewijzing van huurwagens en standplaatsen gebeurt via Woonkeus Stedendriehoek. Samen met
deskundigen onderzoeken we hoe we dat zo kunnen doen dat voor iedereen inzichtelijk is dat het eerlijk
gebeurt en de wagens en standplaatsen toekomen aan woonwagenbewoners uit Deventer.
 De gemeente heeft al eerder afgesproken met Rentree en Woonstichting De Marken dat zij hun
woonwagenstandplaatsen niet verkopen. Om zo huur woonwagens en standplaatsen beschikbaar te
houden.
 We stoppen de verkoop van gemeentelijke standplaatsen tot er duidelijkheid is over de behoefte. Tot die
duidelijkheid er is, kan een gemeentelijke standplaats uitsluitend worden verkocht aan een corporatie,
die de standplaats in de verhuur houdt.
 Zolang er een tekort is, worden er geen standplaatsen opgeheven. Tenzij er dwingende redenen voor zijn.
In dat geval zoeken we een vervangende plek.
4. Proces en overleg
 Wij hechten eraan dat het aangapaste beleid wordt gedragen door ten minste de volgende betrokken
partijen:
a. Verzoekers
b. Meldpunt Discriminatie (en via haar mogelijk meerdere woonwagenbewoners)
c. Corporaties Rentree en De Marken
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Geachte mevrouw Rakraki,
Twee personen hebben bij uw College melding gedaan van onderscheid op grond van ras door de
gemeente Deventer en wooncorporatie Rentree. Op 14 oktober heeft u geoordeeld dat de gemeente
Deventer zich schuldig maakt aan onderscheid naar ras en uitsterfbeleid voert ten aanzien van
woonwagenlocaties in Deventer. Dat treft alleen woonwagenbewoners.
Uiteraard zijn wij onaangenaam verrast door uw uitspraak. Beide zaken verwerpen we. Waar ons
beleid dit onbedoelde effect heeft, passen we dat aan. Daartoe stellen wij de volgende stappen voor:
1. Onderzoeken behoefte woonwagenstandplaatsen
 We gaan de behoefte aan woonwagenstandplaatsen onderzoeken.
 Dat onderzoek is niet eenmalig maar structureel, zo houden we steeds zicht op de actuele
behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Deventer.
 Bij de opzet van het onderzoek (definitiekwesties etc.) betrekken we het Meldpunt
Discriminatie actief.
2. Beleid woonwagenstandplaatsen in nieuwe Woonvisie
 De behoefte aan standplaatsen die uit het bovengenoemd onderzoek naar voren komt, is
input zijn voor het nieuwe woonwagenbeleid van de gemeente Deventer zoals dat wordt
opgenomen in de Woonvisie.
3. Uitvoering van beleid
 De gemeente maakt jaarlijks met de woningcorporaties prestatieafspraken over de uitvoering
van het woonbeleid.
 Wanneer de corporaties bepaalde onderdelen van de uitvoering van de Woonvisie niet voor
hun rekening (willen) nemen, zoekt de gemeente daarvoor andere partijen.
 Toewijzing van huurwagens en standplaatsen gebeurt via Woonkeus Stedendriehoek. Samen
met deskundigen onderzoeken we hoe we dat zo kunnen doen dat voor iedereen inzichtelijk
is dat het eerlijk gebeurt en de wagens en standplaatsen toekomen aan
woonwagenbewoners uit Deventer.





De gemeente heeft al eerder afgesproken met Rentree en Woonstichting De Marken dat zij
hun woonwagenstandplaatsen niet verkopen. Om zo huur woonwagens en standplaatsen
beschikbaar te houden.
We stoppen de verkoop van gemeentelijke standplaatsen tot er duidelijkheid is over de
behoefte. Tot die duidelijkheid er is, kan een gemeentelijke standplaats uitsluitend worden
verkocht aan een corporatie, die de standplaats in de verhuur houdt.
Zolang er een tekort is, worden er geen standplaatsen opgeheven. Tenzij er dwingende
redenen voor zijn. In dat geval zoeken we een vervangende plek.

4. Proces en overleg
 Wij hechten eraan dat het aangapaste beleid wordt gedragen door ten minste de volgende
betrokken partijen:
a. Verzoekers
b. Meldpunt Discriminatie (en via haar mogelijk meerdere woonwagenbewoners)
c. Corporaties Rentree en De Marken
Wij gaan er vanuit dat we hiermee voldoende antwoord op uw brief hebben gegeven. Als u vragen
hebt over deze brief of behoefte heeft aan overleg, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris,
de burgemeester,

M.A. Kossen

ir. A.P. Heidema

PERSBERICHT
X december 2016

Gemeente past woonwagenbeleid aan
De gemeente gaat onderzoek doen naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. De
resultaten daarvan worden meegenomen in het woonwagenbeleid. De gemeente verkoopt
voorlopig geen woonwagenstandplaatsen. Dat hebben Burgemeester en Wethouders laten
weten aan het College voor de Rechten voor de Mens.
Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft in oktober geoordeeld dat de gemeente met
het woonbeleid ten aanzien van standplaatsen en de uitvoering daarvan uitsluitend de groep
woonwagenbewoners nadelig treft. Het CRM is van mening dat de gemeente zodoende onderscheid
maakt naar ras.
Corporaties voeren uit
Over de uitvoering van het woonwagenbeleid maakt de gemeente afspraken met wooncorporaties. De
toewijzing van woonwagenstandplaatsen doet Woonkeus Stedendriehoek. Zo lang er een tekort is,
worden geen standplaatsen opgeheven.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met een woordvoerder van de
gemeente Deventer, telefoonnummer 14 0570, e-mail: communicatie@deventer.nl.

