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Locatie
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Einde vergadering
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Voorzitter
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Zaaknummer
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Onderwerp
Afdeling
Vertrouwelijkheid
Voorstel
Besluit
Beslissing
Datum besluit

Vaststellen Grondprijsbrief 2020
REO
Openbaar
Op basis van de in het voorstel neergelegde argumenten wordt
geadviseerd de 'Grondprijsbrief 2020' (D19.005031) vast te stellen.
Het college stelt de 'Grondprijsbrief 2020' vast.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)
10 december 2019

Zaaknummer

Z19.001093

Documentnummer

D19.005639

Onderwerp
Afdeling
Vertrouwelijkheid
Voorstel

het inbrengen van aanvullende informatie ten behoeve van (wijzigingen
in het voorstel tot) het vaststellen van het beleid huisvesting
BMH
Openbaar
1. Kennis nemen van de aanvullende informatie inzake het vast te
stellen beleid huisvesting arbeidsmigranten.
2. Besluiten dat als er vrijwillig wordt aangesloten bij een keurmerk
en de vereisten van dat keurmerk wijken af van de voorwaarden
uit de beleidsregels, overwogen kan worden om de vergunning
toch te verlenen of in stand te houden, voor zover het naar het
oordeel van het college geen verslechtering betekent voor
de veilige en menswaardige huisvesting die het beleid voorstaat
(deze formulering dan ook opnemen in het beleid).

3. Besluiten het beleid na 2 piekseizoenen te evalueren en de raad
hiervan te zijner tijd in kennis te stellen, indien daar aanleiding
voor is met een voorstel tot wijziging van het beleid.
4. De aanvullende informatie ter kennisgeving naar de raad
brengen voorafgaand aan de besluitraad van 17 december 2019.
5. Naar aanleiding hiervan een besluit nemen het raadsvoorstel en
het beleidsdocument op enkele punten al aan te passen en
gewijzigd in te brengen in de raadsvergadering van 17 december
2019.
Besluit

Beslissing
Datum besluit

1. Het college heeft kennis genomen van de aanvullende informatie
inzake het vast te stellen beleid huisvesting arbeidsmigranten.
2. Het college besluit ook ruimte te laten voor eventuele gewijzigde
normen uit keurmerken, voor zover daarmee dezelfde beoogde
veilige en menswaardige huisvesting wordt bereikt.
3. Het college besluit om het beleid na 2 piekseizoenen te
evalueren en de raad hiervan te zijner tijd in kennis te stellen,
indien daar aanleiding voor is met een voorstel tot wijziging van
het beleid.
4. Het college brengt de aanvullende informatie door middel van
een notitie ter kennisgeving naar de raad voorafgaand aan de
besluitraad van 17 december 2019.
5. Het college besluit het beleid naar de nieuwe inzichten te
wijzigen en het raadsvoorstel en het beleidsdocument aangepast
op enkele punten gewijzigd in te brengen in de besluitraad van
17 december 2019.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)
10 december 2019

