Aan de gemeenteraad

Gemeentestukken: 2016- 39

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake termijn huisvesting vergunninghouders en beperking
aantal
1. Voorstel
Na beslispunt 1. op te nemen:
2. Op de locatie Prunusplantsoen voorlopig voor maximaal 18 vergunninghouders huisvesting te
creëren voor de periode van maximaal 5 jaar en een maand.
3. De locatie voormalig basisschool aan de Windmolen 111 geschikt te maken voor maximaal 12
vergunninghouders voor de periode van maximaal 5 jaar en 1 maand.
4. Een begeleidingscommissie Huisvesting Vergunninghouders samen te stellen die regelmatig
overlegt en waarin ondermeer vertegenwoordigers van bewoners, wijkoverleggen, omwonenden
en maatschappelijke organisaties zitting kunnen nemen.
5 Het college stelt in overleg met de begeleidingscommissie criteria op waarlangs na 3 jaar de
tijdelijke huisvesting wordt geëvalueerd, en legt dit in een voorstel voor aan de raad. De
bevindingen uit de evaluatie worden voorgelegd aan de raad met een voorstel voor de eventuele
verdere huisvesting.
De nummers 2 t/m 5 van het voorliggende raadsbesluit te vernummeren naar 5 t/m 8
2. Aanleiding
Het voorstel inzake Tijdelijke huisvesting vergunninghouders.
3. Aspecten
Huisvesting van vergunninghouders is een opdracht aan de gemeente. Het huidige raadvoorstel en
de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van de informatievoorziening heeft er niet toe geleid dat
draagvlak bij omwonenden is vergroot. Omwonenden geven aan met name de termijn te lang te
vinden, voorkeur te hebben voor kleinschaliger opvang en geven ook aan meer betrokken te willen
zijn.
Met de realisatie van extra tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders wordt er een concrete
bijdrage geleverd aan de opvang van vergunninghouders.
4. Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van het amendement wordt de tekst van het raadsbesluit aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
N.v.t.
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