
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering 

van 15 december 2015 
 

Agendapunt  : 22 

 

Onderwerp :Onderzoek vestiging AZC en semipermanente huisvesting 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

overwegende dat 

- het gemeentebestuur actief gehoor wil geven aan de oproep van het Rijk en het 

COA om te helpen bij het creëren van extra opvangplekken. 

- een onderzoek hoe we als gemeente kunnen bijdragen aan de landelijke problemen 

met huisvesten van vluchtelingen urgent is, willen wij geen mensen op straat moeten 

laten slapen. 

- de gemeenteraad zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen in de 

vluchtelingenkwestie door zelf het onderwerp van opvang te bespreken, voor het 

college met een voorstel komt. 

- een te vestigen regulier AZC daarnaast in vergelijking met (crisis)noodopvang de 

meest stabiele omgeving voor zowel asielzoekers als inwoners biedt. 

- er snel extra tijdelijke woningen nodig zijn, desnoods semipermanent, om de ergste 

woningnood op te lossen voor alle groepen. 

- als er genoeg gebouwd wordt, er geen sprake hoeft te zijn van verdringing op de 

woningmarkt. 

- het nu mogelijk is voor gemeenten om met een zogeheten indicatieve taakstelling 

gronden beschikbaar te stellen tegen een lager tarief voor het realiseren van extra 

tijdelijke woningen. 

- de grond aan de Lagedijk al bouwrijp is. 
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- het wenselijk is vanwege de geringe afstand tussen Lagedijk en Schagerbrug, om het 

voormalig gemeentehuis in Schagerbrug  integraal bij de analyse te betrekken. 

 

verzoekt  

 

het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van de vestiging van een regulier 

AZC, te huisvesten aan de Lagedijk en/of het voormalig gemeentehuis in Schagerbrug,  

en onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor huisvesting van vergunninghouders1 en 

alle andere mensen die met spoed woonruimte zoeken.  

 

en besluit 

 

Het college de ruimte te geven om indien nodig crisisopvang te  realiseren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

M. Bredewold              S.M. Lensink    J.J. Heddes       J.P. Komen  J.F. Bas 

Wens4U  CDA     PvdA        SP    D66 

 

 

 

 

P.F.J. Vriend  J. Th. Kröger  F. Teerink 

VSPS   JESS   DNA 

 

 

 

 

 

Toelichting:  

De raad hoort de kaders te stellen en het college dient uit te voeren. Door de urgente van 

de opvangproblematiek zien we te vaak dat colleges in den lande plannen ontwikkelen, 

voordat de raad wensen of kaders heeft uitgesproken. 

 

De indieners vragen daarom aan de raad om het college aan te sporen om nu de meest 

urgente nood op te lossen en tempo te maken met een AZC en het bouwen van huizen en 

desnoods semipermanente huizen, want de nood is hoog.   

 

 

                                                           
1
 vergunninghouders zijn mensen die in Nederland mogen blijven. 


