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Collegereactie op advies ASD 

 
Vastgesteld 7 augustus 2018 

Corsa 2018.15224 
 
Het college reageert hier op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 20 juli 2018. Veel van 
de suggesties betreffen het integrale woonwagenbeleid dat in 2017 is vastgesteld. Het College 
bedankt de Adviesraad voor het advies. Hieronder reageren we puntsgewijs (in paars).  
 
 
Adviezen en opmerkingen: 
In de tekst wordt gebruikt gemaakt van het woord woning. Daarmee wordt ook woonwagen en/of 
staanplaats aangeduid. 

 Het is zowel voor de doelgroep als voor de gemeente nuttig een onderscheid te maken tussen 
cultuur en leefwijze. Met behoud van de cultuur kan de leefwijze worden aangepast om 
aansluiting te krijgen op de maatschappij en haar regelgeving.  

 
Hier stemmen wij volledig mee in. Het is belangrijk om cultuur in stand te houden, maar met het 
integrale woonwagenprogramma zorgen wij voor aansluiting in de Nuenense samenleving. 

 

 Nu de gemeente een inventarisatie heeft gemaakt van de situatie bij de doelgroep 
(positiebepaling), is het aan te bevelen in de nota de numerieke getallen te geven van 
bijvoorbeeld het percentage van de kinderen dat deelneemt in de voorschoolse opvang, primair 
en voorgezet onderwijs. En welk percentage van de kinderen een startkwalificatie heeft gehaald. 
Ook de arbeidsparticipatie is een relevant gegeven.  

 
Wij beschikken inmiddels over deze gegevens voor wat betreft onderwijs. Arbeidsparticipatie 
verdient aandacht en zullen wij verder uitwerken. 

 

 Het beleid van gemeente moet worden ingepast bij de uitvoering door de corporaties. De 
gemeente moet zorgen dat bij de overdracht van de huurwoonwagens aan Helpt Elkander, haar 
uitgangspunten worden overgenomen. Dat geldt ook voor de afspraken met Wooninc.  
 
We werken nauw samen met corporaties rond het verbeterings- en overdrachtstraject. De 
projectleider die we hebben aangesteld, werkt voor zowel gemeente als Helpt Elkander. Ook 
willen we e.e.a. vastleggen in prestatieafspraken.  
 

 Naast het formuleren van de eigen uitgangspunten en afstemming met de vele partners, moet 
worden gewerkt aan het creëren van samenwerking en vertrouwen met de doelgroep. Dat is een  
noodzakelijk, maar ook tijdrovend en lastig proces.  
 
Hier zijn we het helemaal mee eens en is een belangrijk aandachtspunt, dit wordt dan ook 
meegenomen in het vervolgproces. 

 

 Het zou goed zijn om iemand vanuit de Sinti gemeenschap in te zetten als mediator. Iemand die 
tussen de ‘oude en nieuwe wereld’ in staat. Er is nu een huurdersbelangenvereniging van de 
doelgroep, maar de interactie met de gemeente omvat een groter gebied. 

 
Op dit moment is alleen de huurdersorganisatie in oprichting actief. Op de verschillende locaties 
zijn wel personen aanwezig, die door de gemeente als ’formeel’ aanspreekpunt worden 
benaderd. 
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 Monitor regelmatig of de overdracht aan Helpt Elkander blijft voldoen aan de doelstellingen van 
de gemeente. Het verleden heeft geleerd dat dat noodzakelijk is.  
 
Afspraken met corporaties maken we onder meer in het kader van Prestatieafspraken en dit 
monitoren we ook.  

 

 In de gemeentelijke bevolkingsadministratie mag/kan geen aantekening staan over het wel of 
niet Sinti zijn. Hoe weet de gemeente dan wie tot de doelgroep behoort? Dat speelt vooral als er 
door verhuizingen Sinti’s in Nuenen bijkomen. 

 
Nuenen is een relatief kleine gemeente, de achternamen verwijzen naar de afkomst.  

 

 Sinti kunnen ook zelf actief worden ingezet voor onderhoud. Dit maakt hen 
medeverantwoordelijk en bovendien krijgen ze daardoor betaalde arbeid.  

 
Wordt meegenomen in het kader van de Participatiewet. 

 

 Betrek het hele gezin, niet alleen de mannen of vrouwen.  
 

Binnen de Sinti-gemeenschap is sprake van een duidelijke rolverdeling tussen mannen en 
vrouwen. Met respect voor die rolverdeling willen we als gemeente investeren in empowerment 
van vrouwen en jongeren.  
 

 Wanneer bewoners mogen meedenken wie in vrijkomende woningen mogen wonen, zorgt dat 
voor meer draagvlak. Maar de corporatie moet blijven beslissen.  
 
De toewijzing is nog onderwerp van gesprek.  

 

 Zorg voor een goede communicatie over het project naar de Nuenense inwoners en vooral de 
direct omwonenden.  
 
Dit advies nemen we ter harte.  
 

 Als er sprake is van verkopen van een woning, is dat dan inclusief de grond? Gezien de 
specifieke omstandigheden, lijkt erfpacht soms beter geschikt.  
 
Er kan qua eigendom een verschil gemaakt worden tussen standplaats en woonruimte. 
Vooralsnog willen we op de locaties Bosweg en Kremersbos eerst de situatie verbeteren voordat 
we verkoop overwegen.  
 

 Wordt de gemeenschappelijke visie van Helpt Elkander en gemeente door de doelgroep 
gedeeld?  

 
Grotendeels wel, al zijn er met de Sinti op een aantal punten nog discussies gaande. De visie 
biedt de ruimte om e.e.a. nader uit te werken en we zijn aan diverse tafels volop met elkaar in 
gesprek.  

 

 In thema 3 van de strategische doelen (Arbeid en onderwijs) worden concrete cijfers genoemd 
voor de startkwalificatie en arbeidsparticipatie na verloop van tientallen jaren. Dat is goed. 
Echter, het is nodig om ook regelmatig andere indicatoren te volgen zoals bijvoorbeeld het 
percentage van de kinderen dat deelneemt in de voorschoolse opvang, primair en voorgezet 
onderwijs, met een startkwalificatie en de arbeidsparticipatie. Bij (grote) afwijkingen ten opzichte 
van te verwachte waarden, kan dan op tijd worden bijgestuurd.  
 
Wordt nader bekeken, zie verder het antwoord op de tweede vraag. 

 

 Tijdens de totstandkoming van dit programma is uitvoerig overleg gevoerd op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau met de belangrijkste partners over de thema’s. Er lijkt overeenstemming met de 



 

pagina 3 van 3 
2018.14517 

Corporaties en handhaving. Heeft de gemeente voldoende commitment van de andere partners 
om het project te starten en tot een goed einde te brengen (pagina 17)? 

 
Er is voldoende commitment van andere partners om het project te laten slagen. 8 mei 2018 
hebben we in dit kader een uitgebreide bijeenkomst gehad om alle partners mee te nemen.  

 

 Zorg dat de discrepantie tussen ambitie en financiële middelen wordt opgelost. Anders is de 
ambitie vrijblijvend. Omdat steeds deelbudgetten door de Raad worden toegekend, moet de 
uitvoering de komende jaren prioriteit blijven krijgen van zowel College als Raad (paragraaf 4.4, 
pagina 20).  

 
Dit blijft inderdaad een belangrijk aandachtspunt. 

 

 De afgelopen tientallen jaren is geprobeerde de situatie van de doelgroep te normaliseren. Dat is 
niet of onvoldoende gelukt. Wat heeft de gemeente geleerd en gedaan om nu wel voldoende 
stappen te kunnen blijven maken de komende jaren? 

 
Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden die haalbaar zijn. Behoud van de cultuur is een 
gegeven, waar rekening mee moet worden gehouden binnen de wettelijke kaders.  

 




