
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 5 oktober 2022 

Werkbezoek
10.00 – 12.00 uur NCG Ten Boer

Vergaderingen
Oude raadszaal
14.00 – 15.00 uur Presentatie begroting
16.30 – 18.00 uur Meerjarenbeleid toekomstbestendige jaarwisseling 
Raadszaal
13.00 – 15.00 uur Technische sessie veiligheid Van Starkenborghkanaal – RWS
15.30 – 16.20 uur Politiek vragenuur en mededelingen college
16.30 – 18.00 uur Wijziging Huisvestingsverordening
19.00 – 20.30 uur Gevolgen inflatie en energiecrisis
Op locatie (Het Kasteel)
19.00 – 21.15 uur Binnenstad (beeldvormende sessie)

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 16 november 2022

Conform:

Discussie:
 Wijziging Huisvestingsverordening

o VVD overweegt motie om max verhuurtermijn te verhogen van 30 naar 60 dagen

Motie vreemd
 Jaarwisseling

o PvdA overweegt motie over het toevoegen van vuurwerk bij een vuurwerkshow in een
vuurwerkvrijezone

o CDA overweegt een motie over de meerdaagse evenementen die in de toekomst 
tussen 6 december en Eurosonic plaats moeten vinden.

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

n.v.t.

2. TOEZEGGINGEN

Wethouder Van Niejenhuis bij ‘Wijziging Huisvestingsverordening’
 Gaat uitzoeken in hoeverre de keuze voor short stay op dit moment op vrijwillige basis dan 

wel noodgedwongen is, en of er mogelijkheden zijn om ook t.a.v. short stay regels te stellen; 
t.a.v. evt short stay op Zernike Campus wordt goed gekeken om wat voor soort short stay het 
gaat (bijv. puntensysteem al dan niet), komt bij raad terug.

 Neemt monitoring van effecten nieuwe regels op toeristische sector mee in aangekondigde 
evaluatie

 Komt terug op de vraag hoeveel prioriteit gegeven kan worden aan het toewerken naar een 
einde aan short stay (‘stip op de horizon’).

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  



Mededelingen wethouder Wijnja over:
- De Week van het Afval, die georganiseerd zal worden van 29 oktober t/m 4 november, met 

speciale aandacht voor reparatie. Raadsleden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 
- Bijeenkomst komende zaterdag van 11 tot 3 uur met bewoners over groene en 

klimaatadaptieve inrichting van het Damsterplein. Ook hierbij zijn raadsleden van harte 
welkom.  

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 

n.v.t.
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