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Art. 45 
Technische vragen 

 
 
 
 
Aan : Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen 
Datum : 18-11-2022 
Betreft : Prioritering woningbouw 
_________________________________________________________________________________ 
 

Aanleiding 
Refererend aan raadsinformatiememo 53 (zie bijlage), stellen wij de volgende vragen. 
 
Vragen 

1. Is er inmiddels een concrete lijst van projecten die aan de prioritering voldoet?  
a. Welke puntsgewijze, transparante en begrijpelijke criteria hebt u daarbij 

gehanteerd? 
b. Zo niet: bent u voornemens om een concrete lijst op te stellen? 

2. Met welke projecten die aan de prioritering voldoen wordt binnenkort aangevangen / op 
welke termijn? 

3. Welke projecten zijn als gevolg van de prioritering afgevallen en wat was daar de aanleiding 
voor? 

4. In hoeverre leidt de spoedige bouw van woningen voor Oekraïners/vluchtelingen tot 
oponthoud voor de reguliere woningbouw en prioritering 

5. In hoeverre houdt u bij de prioritering van woningbouw rekening met de stroomaansluiting 
die al dan niet mogelijk is op potentiële bouwlocaties? 

Namens: 
VVD Schagen 
A. van Wijk 
Fractievoorzitter 
 
  
BEANTWOORING Raadsvragen:  
 
Vooraf: de gemeenteraad zal in het voorjaar geïnformeerd worden over de voortgang van het 
programma wonen. Hierin zal o.a. gerapporteerd worden over de vraag- en aanbodkant, de 
woningbouwproductie over de aankomende jaren, zowel kwantitatief als kwalitatief, voortgang van 
de programmalijnen en de priortering en voortgang van (nieuwe) woningbouwprojecten.  
 
1. Er is al vanaf het collegebesluit over de prioritering een concrete lijst met projecten. 
a. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de eerder beschikbaar gestelde RIM hierover. Tijdens de 
informatieavond met de gemeenteraad op 12 september heeft ons college u hier mondeling ook 
over geïnformeerd.  
b. zie antwoord bij 1. 
 
2. Er wordt intern gewerkt aan de voorbereidingen van diverse projecten. Zodra er meer bekend is, 
wordt u op de hoogte gebracht. Er wordt hard gewerkt aan het oppakken van nieuwe projecten, 
maar door diverse oorzaken is er vertraging ontstaan, o.a. door ziekte en verloop bij personeel.  
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3. Er zijn geen projecten afgevallen. De initiatiefnemers worden geregeld geinformeerd over de 
voortgang.  
 
4. De opvang van Oekraïners leidt niet (direct) tot vertraging. Er is apart geld beschikbaar gesteld 
voor een in te huren projectleider, waardoor er geen aanspraak wordt gemaakt op de capaciteit van 
projectleiders. Indirect levert dit wel voor meerwerk in de organisatie in andere teams.  
 
5. Op dit moment houden we hier geen rekening mee. We zijn wel met Liander in gesprek over de 
impact op het gehele woningbouwprogramma.  
 
 
 


