AMENDEMENT
ex artikel 28 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2018

Onderwerp:
Wensen De Rooije Asch
Dit amendement wordt ingediend door: Dorpspartij, raadslid Van Oort
CDA Gemert-Bakel, raadslid Janszen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het amendement “wensen De Rooije Asch” voor behandeling aan de raad
voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op woensdag 26 september 2018
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018,
agendapunt 15;
Tijdelijke huisvesting expats op recreatiepark Rooije Asch;
Overwegende dat:
-

Recreatieve ontwikkeling voor de Rooije Asch uitgangspunt blijft;

-

Het plan grote impact heeft op het dorp Handel;

-

Borging en naleving van de afspraken een belangrijke voorwaarde is voor een
betrouwbare overheid;

-

Andere doelgroepen dan recreanten en tijdelijk expats niet gewenst zijn voor de
ontwikkeling van het park;

-

Ondersteunende functies toegestaan zijn, zoals omschreven in de brief van Wind
Mee d.d. 9 juli 2018;

Besluit:
De door burgemeester en wethouders hiervoor voorgestelde besluit als volgt te wijzigen
“Met betrekking tot het principe verzoek voor de tijdelijke huisvesting van expats op
recreatiepark Rooije Asch geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te
brengen;”
te wijzigen in :
“Met betrekking tot het principe verzoek voor de tijdelijke huisvesting van expats op
recreatiepark Rooije Asch de volgende wensen ter kennis van het college te brengen:
1. De definitie van expats nader af te bakenen in die zin dat een expat een
hoogopgeleide medewerker is die uit het buitenland komt, voor een bepaalde
periode werkzaam is voor een bedrijf dat is opgenomen op de lijst van de door
het college toegestane (Brainport) bedrijven;
2. Toe te zien op strikt naleven van de randvoorwaarden;
3. Een kinderopvang niet is toegestaan als ondersteunende functie;
4. Geen andere doelgroepen te huisvesten”

Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen

De raadsgriffier,
Uitkomst
Voor
Tegen
Stemverklaring
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