Van: fractie van de SP in de gemeenteraad van Arnhem
Aan: college B&W gemeente Arnhem
Betreft: schriftelijke vragen conform art 44 rvo
Onderwerp: Grootschalige inval op camping Arnhem

Arnhem, 29 oktober 2019
Geachte voorzitter,
Het permanent wonen op de camping Arnhem, ook door gezinnen met kinderen, wordt al
jaren actief gedoogd door de gemeente. In sommige gevallen geven bewoners aan door de
gemeente te zijn doorverwezen en bij meerdere bewoners biedt de gemeente ondersteuning
via thuiszorg of jeugdzorg. De gemeente is dus in ieder geval bij een deel van de bewoners en
gezinnen reeds lange tijd bekend met het permanent wonen op de camping en de
problematiek. Voor veel mensen die op de camping wonen is de camping inmiddels het enige
thuis dat zij hebben. Sommigen wonen er al jaren.
De SP heeft meerdere keren de camping bezocht, en met bewoners en arbeidsmigranten
gesproken. We hebben onze zorgen geuit over de woonomstandigheden en ongeschikte
huisvesting, maar ook de onzekerheid waar deze bewoners mee te maken hebben.1 Ondanks
dat zij hoge huren betalen aan de campingeigenaar, lopen zij het risico om door de eigenaar
van de camping te worden verwijderd of ineens van woonplek te worden verplaatst.2
De SP ziet camping Arnhem vooral als een lucratief verdienmodel voor de campingeigenaar.
De camping is jarenlang een makkelijke maar onwenselijke oplossing geweest voor de
gemeente voor een huisvestingsprobleem. Wij vinden dat er niet langer mag worden
weggekeken en dat er echte oplossingen moeten komen. Daar heeft de SP ook al eerder
meerdere voorstellen voor gedaan. Deze oplossing strandde echter telkens omdat het college
aangaf niet te weten wie er op de camping woont en dus nog niet met een oplossing kan
komen. Ook de campingeigenaar gaf aan niet te weten wie er op zijn camping woont.
Op 29 oktober kregen we bericht van bewoners van de camping en vanuit wethouder Paping
dat er een inval werd uitgevoerd om een beeld te krijgen van wie er verblijven op de camping
en onder welke omstandigheden. Bewoners van de camping hebben bij de SP aangegeven dat
er tientallen agenten bij de actie betrokken waren, naast toezichthouders van de gemeente en
mensen van de Belastingdienst.
We hebben hierover de volgende vragen aan het college:
1) In berichtgeving van de Gelderlander reageert campingeigenaar Peter Gillis op de
inval:3 ,,De gemeente weet precies wie er op mijn park woont. Die lijsten met vaste bewoners
heb ik een half jaar geleden al gegeven.”
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A) Heeft de gemeente inderdaad lijsten ontvangen met permanente bewoners op de camping?
Zo ja, hoe rijmt u dat met eerdere uitspraken van de campingeigenaar dat het onbekend was
wie er permanent op de camping woonde? Wat heeft de gemeente sinds ontvangst van deze
lijsten ondernomen om de bij hen bekende bewoners van camping Arnhem te herhuisvesten?
Indien er na ontvangst van deze lijsten geen actie is ondernomen, waarom niet?
B) Hoe rijmt u deze uitspraak van de heer Gillis met het feit dat er volgens de berichtgeving
over de inval 96 bewoners van de camping niet bekend waren bij de gemeente?
C) Hoe beoordeelt u deze uitspraak van de heer Gillis, en welke consequenties verbindt u
hieraan als het gaat om de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de campingeigenaar als
gesprekspartner voor de gemeente Arnhem?
2) In berichtgeving van de Gelderlander staat:
‘Gillis voegt eraan toe dat hij in goed overleg is met de Arnhemse wethouder Ronald
Paping. ,,Ik ben bezig met een toekomstvisie om van Vakantiepark Arnhem weer een
hoogwaardige park te maken. Dat gebeurt in nauw overleg met de wethouder.”’
A) Klopt het dat wethouder Paping in gesprek is met de heer Gillis over een toekomstvisie
voor camping Arnhem? Zo ja, op basis van welke kaders doet u dit? Kunt u de gemeenteraad
informeren over de inhoud van de gevoerde gesprekken en de voortgang van deze
gesprekken?
B) Hoe beoordeelt het college de samenwerking met, en de betrouwbaarheid van deze
campingeigenaar tot nu toe, ook in het licht van de al jarenlange permanente bewoning, het
niet inzichtelijk hebben of maken van de bewoners van de camping, de doorlopende
problematiek en signalen van criminele activiteiten op de camping4, het onderzoek van de
FIOD5, de recente gedwongen verhuizingen tegen de zin van de gemeente6 en de onder vraag
1 genoemde uitspraken van de campingeigenaar in de media?
C) Welke risico’s ziet het college in een samenwerking met deze campingeigenaar? Welke
gevolgen heeft dit? Kunt u dit toelichten?
3) Op 29 oktober ging de politie samen met gemeentelijke handhaving van deur tot deur,
vanaf 5 uur in de ochtend.7 Iedereen die de camping verliet moest langs een controlepost. De
inval heeft de hele dag geduurd. Dit kan erg indrukwekkend zijn voor bewoners, en zeker
voor kinderen. De gemeente was vooraf op de hoogte van de aanwezigheid van kinderen op
de camping. In hoeverre is rekening gehouden met de impact van deze manier van werken op
bewoners en kinderen? Was er ondersteuning voor bewoners aanwezig? Kunt u dit
toelichten?
4) 96 bewoners van camping Arnhem waren niet bekend bij de gemeente Arnhem. Deze
mensen zijn ter plekke ingeschreven.8 Deze mensen wonen op de camping Arnhem. Op welk
adres zijn zij ingeschreven? Kunt u dit toelichten?
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5) Deze grootschalige actie was nodig om erachter te komen wie er woont op de camping.
Voordat de actie plaatsvond was dit onbekend. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat zij
vanaf nu wel weet wie er op de camping woont en verblijft, zodat een dergelijke actie in de
toekomst niet meer nodig is? Kunt u dit toelichten?
6) Het doel van de actie van 29 oktober zoals gecommuniceerd door wethouder Paping aan de
gemeenteraad was een beeld te krijgen van wie er verblijven op de camping en onder welke
omstandigheden. Normaliter is voor dit doel geen grootschalige politie inzet of betrokkenheid
van de Belastingdienst nodig. De inzet van een groot aantal politieagenten roept de vraag op
dat ofwel deze agenten er waren voor een ander doel dan het inventariseren wie er woont op
de camping, ofwel dat het dermate onveilig is op de camping dat er grootschalige politie inzet
nodig is om de inventarisatie te kunnen doen. Kunt u aangeven hoe dit zit?
7) De Gelderlander bericht over het verloop van de inval:9
‘De man met zijn hondje kan zijn onzekerheid niet verbergen. ,,We wonen hier toch nog wel
tot het eind van het jaar?", vraagt hij zich af. ,,Als de gemeenteraad nog moet beslissen, dan
hoop ik wel dat er een goede regeling komt, toch?”’
Al eerder gaven bewoners van camping Arnhem bij de SP aan dat ze zich onzeker voelen
over de toekomst, omdat zij het gevoel hebben dat zij op elk moment door de
campingeigenaar te horen kunnen krijgen dat ze er niet meer mogen wonen. Dit is eerder bij
bewoners gebeurd.10
A) Hoe reëel acht u het risico voor bewoners dat zij van de een op de andere dag de camping
moeten verlaten? Kunt u dit toelichten?
B) Heeft het college een noodplan voor als dit met een, enkele of alle bewoners van de
camping gebeurd, zodat zij niet op straat komen te staan? Zo ja, kunt u deze delen met de
gemeenteraad? Zo niet, waarom niet? Bent u bereid om een noodplan te maken? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, wanneer kunt u de gemeenteraad hierover informeren?
Hoogachtend,
Sarah Dobbe
Namens de SP fractie Arnhem
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