
Jaar 

Afdeling 

Nummer 

Publicatiedatum 

Ingekomen op 

Ingekomen in 

Te behandelen op 

2019 
1 

2019  

Onderwerp 

Motie van het lid Boomsma (CDA) inzake het communicatieplan Erfpacht 2019 aceo,,E0-3_(&vi  

12 •  ///g/  it&  72  (6 Co  (KY-   I/ CLDD  
(sneller aan de slag met de publiekscampagne) 	

P  
Aan de gemeenteraad 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

De raad, 

Gehoord de beraadslaging over het communicatieplan Erfpacht 2019, 

Overwegende dat: 
- veel erfpachters in Amsterdam niet goed op de hoogte zijn van de recente 

wijzigingen van het erfpachtbeleid en de consequenties daarvan; 
- de beslissing om al dan niet over te stappen voor of na 1 januari 2020 volgens 

de huidige beleid majeure financiële consequenties heeft voor veel mensen 
omdat de kosten kunnen verveelvoudigen; 

- veel mensen zich dat niet realiseren en de gemeente een belangrijke plicht 
heeft om erfpachters hier goed over te informeren; 

- het huidige communicatieplan is om vanaf medio april 2019 een brede, 
informatieve publiekscampagne uit te voeren gericht op alle erfpachters; 

- mensen tijd nodig hebben om zich te informeren en laten adviseren dan wel 
financiering te organiseren voor een eventuele overstap; 
het derhalve beter is om al sneller te beginnen met de voorgestelde brede 
publiekscampagne en daarbij een breed scala van middelen aan te wenden 
om erfpachters te bereiken zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken; 

- capaciteitstekorten op het dossier erfpacht dreigen; 

Verzoekt het College: 

- De voorgestelde brede, informatieve publiekscampagne niet pas vanaf medio 
april te starten, maar zo snel mogelijk en in ieder geval niet na medio maart. 

- Te bezien of daarbij ook een extern coninnunicatie/campagnebureau kan 
worden ingeschakeld en de kosten daarvan te dekken uit de Reserve 
Afkoopsommen Erfpacht (net als andere overstap-gerelateerde kosten) 

Het lid van de gemeenteraad 
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