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25 oktober 2018
29. Agenda Toerisme
Bestuurlijk Overleg Recron voorwaarden

(artikel

Datum raadsvergadering:

Agendapunt:
I

iii"

Onderwerp:

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 25-10-2018

in

i

|

vergadering bijeen;

gehoord de beraadslagingen,
overwegende, dat:
~ de RECRON-voorwaarden of een daarvan afgeleide de juridische basis zijn voor
privaatrechtelijke overeenkomsten tussen gasten, als huurders en de eigenaar, als
.

verhuurder;

overwegende voorts, dat:
~ deze afspraken tot stand
o

RECRON

zijn

afdeling Zeeland

brief

met haar gasten om te gaan',
de Agenda Toerisme 'Goed ondernemerschap'

'fatsoenlijk

o ln

in overleg met de Consumentenbond en de ANWB;
van septemberjl. haar leden heeft opgeroepen om

gekomen

bij

van

specifiek

beleid;

genoemd

is

als uitgangspunt

van mening, dat:
o zowel bij herstructurering als bedrijfsbeëindiging op basis van privaatrechtelijke
voorwaarden een sociaal plan voor bestaande gasten wenselijk zou zijn;
o bij ingrijpende ontwikkelingen zoals het opzeggen van al lang lopende contracten tussen
huurder en verhuurder vroegtijdige, volledige en transparante communicatie wenselijk is;
o dit privaatrechtelijke afspraken zijn welke thuis horen in privaatrechtelijke voorwaarden
tussen huurder en verhuurder en we daar als overheid alleen op bestuurlijk niveau een
bemiddelende rol in kunnen vervullen;
ø de RECRON-voonivaarden of een afgeleide daarvan de meest gebruikte privaatrechtelijke
voorwaarden zijn;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders op basis van de huidige
RECRON-voorwaarden en de opgedane ervaringen met de opstart van een
bestemmingsplanprocedure en de uitwerking en impact daarvan voor betrokkenen, in
bestuurlijk overleg te treden met RECRON Nederland en daarin de huidige RECRONvoorwaarden tegen het licht te houden op punten als een sociaal plan en goed
ondernemerschap, waarin voornoemde punten benoemd worden.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend namens de fracties van het CDA en GroenLinks door Rutger Punt, mede ingediend
namens de fractie van Lijst Haack,
en Lijst Jet van Gent.
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Met ll. stemmen voor en O. stemmen tegen aangenomen /-verweﬁpenf
Voor stemmen de

Tegen stemmen de fracties I
griffier

UVD,

fracties/ leden:

LQSP

leden:
voorzitter

\rf

§ï>,\..

çg__,____g_____,__

,

l-Leadz.,

CU., Dóå

Lgšﬁjel Udﬂ Gdnt
\J

