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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Volgens artikel 42 van de herziene Woningwet moet een corporatie naar redelijkheid bijdragen aan  
het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente.  
De corporatiebijdrage komt in samenwerking tussen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente tot stand 
in de vorm van prestatieafspraken tussen Gemeente en corporatie. Een en nader wordt uitgewerkt in 
jaarlijkse schijven. 
In de jaarschijf 2019 van de prestatieafspraken tussen de Gemeente en de Woningstichting Tubbergen, zijn 
ook afspraken opgenomen over de woonwagenlocatie aan de Verdistraat in Tubbergen.  
Over dit onderwerp willen wij u informeren. 
 
Ons besluit 
Wij hebben ingestemd met de Jaarschijf 2019 ter uitvoering van de raamovereenkomst prestatieafspraken  
2016-2020 gemeente Tubbergen, Woningstichting Tubbergen en de Huurdersvertegenwoordiging  
van deze stichting. 
 
Toelichting 
In de jaarschijf 2019 is ten aanzien van de woonwagenlocatie het volgende opgenomen: 
De binnen de gemeente aanwezige 2 woonwagenstandplaatsen komen in 2019 in eigendom bij de 
Woningstichting. De Woningstichting is verantwoordelijk voor de verhuur van de 2 bij haar in eigendom 
zijnde woonwagens en het beheer van de standplaatsen. De Gemeente is  verantwoordelijk  voor de 
omliggende buitenruimte.  
Hierover wordt door beide partijen  in 2019 een beleidsdocument ondertekend. 
 
In het recente verleden hebben op de woonwagenlocatie aan de Verdistraat ongewenste activiteiten plaats 
gevonden. Daarom is ongeveer 2 jaar geleden de woonwagenlocatie aan de Verdistraat in Tubbergen 
volledig ontruimd en is het fysiek onmogelijk gemaakt ter plaatse een woonwagen te plaatsen. 
 
Het College voor de rechten van de Mens heeft uitgesproken dat een uitsterfbeleid van 
woonwagenstandplaatsen, dat gericht is op het laten verdwijnen van woonwagenbewoning in een gemeente, 
discriminerend is. Eveneens heeft het college bepaald dat gemeentelijk beleid dat gericht is op het 
reduceren van standplaatsen strijdig kan zijn met het discriminatieverbod en de mensenrechten, zeker 
wanneer daarbij geen rekening wordt gehouden met de behoefte aan standplaatsen. 
 
Bij de Woningstichting Tubbergen staan mensen ingeschreven, die in de gemeente Tubbergen een 
woonwagen willen. Op basis hiervan is vastgesteld dat er een behoefte bestaat aan 

 



 

 

woonwagenstandplaatsen in de Gemeente Tubbergen. Hierbij wordt opgemerkt dat het hier gaat om 
mensen van buiten de gemeente die reeds langer ingeschreven staan, 
Op grond van het vorenstaande is eerder al besloten dat de woonwagenlocatie in stand zal worden 
gehouden. 
 
Met de Woningstichting Tubbergen is overleg gevoerd over de toekomst van de locatie. Inmiddels zijn er 
conceptafspraken gemaakt over de rollen en taken ten aanzien van de woonwagenlocatie. 
Met de omwonenden van de woonwagenlocatie zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd om te komen 
tot een nieuwe inrichting van de locatie en de directe omgeving. Hierbij zijn de wensen zo veel als mogelijk 
meegenomen. Woensdag 23 januari jl. is in een bijeenkomst met de omwonenden het resultaat besproken. 
Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over de leefbaarheid zodra de locatie weer in gebruik is genomen 
met de politie, de Woningstichting Tubbergen, de gemeente als ook met de omwonenden. 
 
Zoals gezegd zullen de afspraken hierover begin 2019 worden gemaakt. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In verband met het verleden van de woonwagenlocatie, alsmede de nieuw te maken afspraken, willen wij u 
hierover specifiek informeren. 
 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
drs. Ing. G.B.J.Mensink 


