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Intussen gebeurt er van alles.
In afwachting van een nieuw college, de verdeling van woordvoerderschap en
de instelling van vakcommissies, heeft de demissionaire wethouder stukken
aangekondigd voor de Tijdelijke Algemene Raadscommissie van juni:
* de uitwerking van de regeling voor gedupeerden die na 7 januari 2020 alsnog
willen overstappen of aanpassen (zie nieuwsbrief 11/11/'21);
* de transparantie van de BSQ (nieuwsbrief 2/7/'21) en
* de reactie op het rapport 'Démasqué' (zie nieuwsbrief 29/11/'21)
Daarnaast heeft de wethouder gisteren een overzicht aangeboden van de
stand van de uitvoering van de overstapregeling. In de begeleidende brief geeft
ze hoog op over de productie van afhandelingen. Nuchter kan worden
vastgesteld dat nog geen 1/3 van alle erfpachters na 4 jaar feitelijk is
overgestapt. Dat impliceert dat het nieuwe college theoretisch voor 2/3 van het
bestend nog heel andere voorwaarden zou kunnen invoeren...
Intussen gaat buiten het domein van de lokale politiek de discussie
op fundamenteel nveau door:
- de stukken voor het Hoger Beroep inzake de claimprocedure zijn in februari
ingediend. De gemeente zal in de zomer verweerstukken indienen. Zitting nog
dit jaar?
- de Nationale Ombudsman onderzoekt de ons inziens te afzijdige houding van
de nationale overheid jegens het 'ongekend onrecht' van de Amsterdamse
erfpacht.
- Er zijn van verschillende kanten klachten ingediend bij de Autoriteit
Consument en Markt ACM, naast het Handhavingsverzoek van Peter de
Reus waaraan velen van u hebben meegewerkt (zie vorige nieuwsbrief 14/3).
De indiener stuurt aan de mede-ondertekenaars terugkoppeling over het
handhavingsverzoek en vraagt nu uw steun:
"Ongeveer de helft van de mede-indieners heeft in het webformulier een eigen
zienwijze ingevuld. Van die zienswijzen is een (geanonimiseerd) rapport
gemaakt. Ten aanzien van het vervolg heb ik hulp nodig om de slagingskans
van deze klacht te vergroten:
Marketing. Het zou fijn zijn als meer erfpachters deze klacht zouden steunen en
er in de media aandacht voor komt. We zitten nu op 270 ondersteuners, af en
toe druppelen nog nieuwe ondertekenaars binnen. Heeft u de energie, tijd en
zin om deze klacht beter op de kaart te zetten, kunt u mij dan een mail sturen?
Juridische kennis. ACM heeft aangekondigd dat zij deze week komt met een
aantal complexe juridische vragen in het kader van deze klacht waarvoor ze
adviseert nadere expertise te zoeken. Bent u een jurist, bij voorkeur met kennis
van mededingingsrecht, wilt u zich dan melden?"
Mails kunt u sturen naar erfpacht@decisivefacts.nl
- Intussen komen steeds meer documenten beschikbaar (al zijn er nog maar
8000 van de beloofde 40.000 Wob-stukken vrijgegeven) waaruit bijkt hoezeer
de besluitvorming is gemanipuleerd.
Ergens moet het kwartje toch vallen dat er iets grondig mis is?
Met vriendelijke groet,
Jan Schrijver
Verontruste Erfpachters Amsterdam
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