Aan de gemeenteraad

Gemeentestukken: 2016- 40

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake Tijdelijke huisvesting vergunninghouders
1. Voorstel
Na beslispunt 1. op te nemen:
2. Op de locatie Prunusplantsoen voor maximaal 18 vergunninghouders huisvesting te creëren
voor de periode van maximaal 10 jaar.
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. Indien binnen een jaar na ingebruikname van de tijdelijke huisvesting locatie(s) van
vergunninghouders blijkt dat de genomen maatregelen niet toereikend zijn komt het college
hiermee naar de raad.
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 houdt de gemoederen onder de Ridderkerkse bevolking als
ook de gemeenteraad bezig. Het hoge aantal insprekers tijdens de commissie samen leven 9 juni
2016 geeft aan dat er veel onrust bestaat bij omwonenden. Daarnaast heeft het huidige
raadvoorstel en de informatievoorziening er niet toe geleid dat er meer draagvlak bij omwonenden
gecreëerd is. Voor de opvang van vergunninghouders krijgen gemeenten door het Rijk een
taakstelling opgelegd. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten.
Met de realisatie van extra tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders wordt er een concrete
bijdrage geleverd aan de opvang van vergunninghouders. De omwonenden spreken uit dat het
beter is om het aantal bij elkaar te huisvesten vergunninghouders te beperken.
Het wenselijk is de extra tijdelijke huisvesting te verspreiden over meerdere locaties verdeeld over
de gemeente Ridderkerk.
4. Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van het amendement wordt de tekst van het raadsbesluit aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
N.v.t.

Het raadslid,
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Aangenomen

Verworpen

Stemverhouding:
Tegen 23: SGP, D66/GL, P18P, CDA, VVD, EvR, CU, PvdA
Voor 6: LR

