
Opheffen WCG

1. Het voordeel voor de woonbootbewoner is dat de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) 
genoodzaakt wordt direct contact te zoeken met de bootbewoner en het over diens woonbelangen te 
hebben en dat niet meer kan afdoen met de frase “we zijn in gesprek met het WCG”  en/of “we 
hebben het WCG geïnformeerd”.

2. Het WCG dient het belang van de (toekomstige) bootbewoners niet meer, noch bestuurlijk noch 
via de publicaties op de website. Opheffing van tenminste de naam WCG schept helderheid zowel 
naar bootbewoners als de gemeente.

3. Het nagenoeg nutteloze tijdsbeslag (en daarmee energie) dat van bestuursleden de afgelopen 33 
jaar is gevergd vanuit de gemeente zonder dat daarmee de belangen van woonbootbewoners en de 
rechtspositie substantieel zijn verbeterd rechtvaardigt niet om nogmaals mensen zonder enige 
(voor)kennis plaats te laten nemen in een bestuur van het Woonschepencomité Groningen.

Korte toelichting:
Aan de berichtgeving over bijvoorbeeld Historische Haven Hoogkerk en het nautisch kwartier 
Deense Haven is te zien dat het WCG geen oog meer heeft voor de eigen achterban dat een primair 
belang heeft in wonen en de rechtszekerheid daarvan. Zolang er woonbootbewoners zijn die 
rechtstreeks worden bedreigd in hun recht om te wonen kan het WCG niet plannen omarmen 
waarvoor de gemeente wel bereid is geld uit te trekken en ligplaatsen te realiseren. Daarmee heeft 
het WCG zijn eigen bestaansrecht ondergraven en kan zij ook niet voor de gemeente meer als 
belangenbehartiger en/of woordvoerder optreden voor woonbootbewoners die voor het overgrote 
deel geen enkel belang hechten aan varen maar wonen op het water en de rechtspositie daarvan als 
grootste belang hebben.
Voorts heeft de potentiële achterban zich ontwikkeld tot een groep vermogende eigenaren die 
sneller haar toevlucht zoekt bij de advocatuur als zich problemen voordoen en anderzijds een zeer 
snel wisselende groep huurders (voornamelijk studenten) die nauwelijks tot geen belang hecht aan 
of geïnteresseerd is in de eigen marginale rechtspositie en de rol die het WCG daarin zou kunnen 
spelen.
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