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Schriftelijke vragen BN&M

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mede, dat de fractie van BN&M vragen heeft gesteld over handhaving bij de
Groene Heuvels.
Artikel 39, lid 3 van het “Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad” bepaalt:
“Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen,
nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende
raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het
college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waar
binnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.”

Met vriendelijke groet,

A.V. Dewkalie
raadsgriffier
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Winssen, 21 januari 2021
Onderwerp: schriftelijke vraag handhaving Groene Heuvels
Geacht college,
In de vergadering van de commissie FAZ van woensdag 13 januari vroeg Beuningen Nu & Morgen
naar de relatie tussen de publiekrechtelijke handhaving die sinds enkele jaren aan de orde is en de
onlangs gestarte privaatrechtelijke handhaving door verhuurder Leisurelands.
De fractie van Beuningen Nu & Morgen hecht eraan om deze vraag nader toe te lichten. Het gevolg
hiervan is, dat deze een schriftelijke vraag wordt.
De fractie van Beuningen Nu & Morgen heeft net als de andere fracties ingestemd met handhaving
en daarbij benadrukt, dat sprake moet zijn van een “menselijke maat”. Deze “menselijke maat” krijgt,
zo is ons een aantal malen verzekerd en uitgelegd, invulling langs de weg van “individueel
maatwerk”. Wij konden met deze uitleg steeds instemmen en hadden de indruk dat sprake was van
een helder handhavingsbeleid.
Nu niet alleen de gemeente maar ook Leisurelands huurders sommeert, om hun huis voor een
bepaalde datum te verlaten vanwege bewoning in strijd met de regels, vragen wij ons af of wij ook bij
die privaatrechtelijke aanpak kunnen rekenen op handhaving waarbij sprake is van een menselijke
maat. Een menselijke maat die ook hier vorm krijgt via individueel maatwerk. Wij verzoeken u ons
hierover duidelijkheid te geven en ons te informeren over de wijze waarop u de afstemming tussen
het privaatrechtelijke en publiekrechtelijke spoor gestalte geeft ten aanzien van individuele gevallen.

In afwachting van uw bericht en met vriendelijke groet,
Eric van Ewijk
Fractievoorzitter

