Amendement: boetes afschrikwekkend en
proportioneel
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 20 mei 2021 gezien het raadsvoorstel
Besluit eerste wijziging Huisvestingsverordening in verband met wet toeristische verhuur, kenmerk
8619864

Constaterende dat:
bij het besluit tot herziening van de huisvestingsverordening in Bijlage 2 bedragen van
bestuurlijke boetes worden opgenomen voor overschrijding van de regels voor toeristische
verhuur,

Overwegende dat:
1. Er weliswaar al langer regels zijn voor toeristische verhuur maar dat de registratieplicht en
meldplicht nieuw zijn,
2. Het wenselijk is dat boetebedragen afschrikwekkend maar ook proportioneel zijn,
3. De mogelijkheid voor het opleggen van een verhuurverbod aan notoire overtreders wordt
ondergraven als je werkt met waarschuwingen en niet met proportionele bestuurlijke boetes,

Besluit:
1. Niet te werken met waarschuwingen, maar met proportionele en afschrikwekkende boetes
2. Voor beslispunt 1 f de volgende bedragen vast te stellen:
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