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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z08818
Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties over het bericht dat woonwagenbewoners, gemeente
Haarlem en corporaties een actieplan maken voor woonwagenbewoners
(ingezonden 25 mei 2021).
Vraag 1
Kent u het artikel «Woonwagenbewoners, gemeente Haarlem en corporaties
maken actieplan: «Recht op eigen plek»»?1 Bent u bereid om ook andere
gemeenten op te roepen om een actieplan te maken voor woonwagenbewoners?
Vraag 2
Hoe kijkt u aan tegen het feit dat het moeilijk is voor woonwagenbewoners
om een hypotheek of een brandverzekering af te sluiten? Bent u bereid om in
gesprek te gaan met aanbieders om het makkelijker te maken voor woonwagenbewoners om een hypotheek of een brandverzekering af te sluiten?
Vraag 3
In hoeverre zijn de weinige standplaatsen voor woonwagenbewoners in lijn
met uw beleid omtrent het oplossen van het woningtekort en het waarborgen
van hun culturele identiteit?
Vraag 4
Hoe kijkt u aan tegen het feit dat slechts 75% van alle gemeenten nog altijd
geen onderzoek doet naar de behoefte die er is voor meer standplaatsen?
Herkent u daarin de kritiek van woonwagenbewoners dat dit veel te weinig
is?2
Vraag 5
Kunt u een overzicht geven van deze gemeenten? Bent u bereid met deze
gemeenten in gesprek te gaan en te wijzen op uw beleid?
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Vraag 6
Hoe kijkt u aan tegen het feit dat slechts 50 gemeenten concrete plannen
hebben om de komende jaren nieuwe standplaatsen te realiseren, terwijl er
wel een groeiende vraag is?
Vraag 7
Op welke wijze geeft u invulling aan de oproep van gemeenten voor een
regionale aanpak?
Vraag 8
Bent u bereid om een landelijk team op te zetten voor het ontwikkelen van
standplaatslocaties?
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