MOTIE VREEMD AAN DE ORDE
Artikel 29 lid 2 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

Onderwerp: stand van zaken actie-agenda vakantieparken
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 28 mei 2020,
Gelezen
 de raadsinformatiebrief R9 van 1 oktober 2019 over vitale en
toekomstbestendige recreatieparken;
 de brief van minister van Veldhoven van Milieu en Wonen aan de Tweede
Kamer van 3 april 2020 (bijlage bij ingekomen stuk A21 Belangenvereniging Vrij
Wonen van 13 april 2020):
Constaterende dat
 de gemeente Landerd op basis van het projectplan Vitale en
toekomstbestendige recreatieparken in Landerd de handhaving op bewoning
van recreatieparken aanpakt;
 het de gemeente Landerd veel geld en inspanning kost om te controleren en te
handhaven op bewoning op recreatieparken;
 vanwege AVG-normen een deel van de maatregelen, zoals het nachtregister en
het persoonsgebonden pasjessysteem, niet volledig kan worden uitgevoerd;
Overwegende dat
 de minister de gemeenten oproept om in deze tijd goed te kijken naar nut en
noodzaak van nu handhaven op permanente bewoning. De menselijke maat in
handhaving is nu belangrijker dan ooit;
 In de brief van de minister onder andere wordt opgeroepen om niet te
beboeten maar vooral naar passende oplossingen te zoeken;
 de huidige coronacrisis tot extra, niet geraamde, uitgaves leidt voor de
gemeente Landerd;
 geld maar één keer kan worden uitgegeven en dus kritisch gekeken mag
worden naar de effecten van de inzet van middelen voor handhaving op
recreatieparken,
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roept het college van burgemeester en wethouders op om in navolging van de oproep
van de minister
1. De termijnen van lasten onder dwangsom tijdelijk op te schorten, zodat mensen
niet nu een alternatieve huisvesting hoeven zoeken.
2. Daar waar handhaving bij onveilige, ongezonde of criminele situaties wel nodig is
om goed te kijken naar oplossingen voor de bewoners.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

Indiener Thijn van den Berg; fractie Maashorst Vooruit
Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 28 mei 2020

E.E. Weijenberg, raadsgriffier
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