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Motie voor de raadsvergadering van 29 maart 2018

Stemming, d.d.
Q aangenomen 
P verworpen 
P overgenomen 
0 ingetrokken vóór stemming

Agendapunt : 8 motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp :Oproep provincie bouwen naar behoefte

Aan de raad, Schagen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 29-03-2018 

Overweging/constatering dat:
- Tijdens de verkiezingen bijna alle partijen aangegeven hebben de 

woningnood in de gemeente Schagen te willen oplossen.

De plannen, die nu klaar liggen, niet genoeg zijn om het probleem op te 
lossen.

- De planning momenteel te laag is voor een vitale gemeente als Schagen.

- De problemen voort komen uit de statistieken van de provincie ten opzichte 
van de woonbehoefte in onze gemeente.

De meeste partijen zich tijdens de verkiezingen hebben gesteld achter de 
uitspraak dat er snel een soort ‘noodplan’ zou moeten komen.

Verzoekt:
Raad breed een brief op te stellen aan de provincie met de oproep;
'Het quotum van de te bouwen woningen bij te stellen naar de behoefte en 
de realiteit, zodat we genoeg betaalbaar kunnen bouwen voor jong en oud.

- En een actieplan op te stellen voor de gehele gemeente Schagen m.b.t. snel 
en betaalbaar wonen en het aanbod af te stemmen op de vraag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wens4U

Merieke Bredewold
Toelichting:
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 
wordt uitgesproken (art. 1 onder f. Reglement van orde raad(RvO)
Procedure: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schríftelijk bij de voorzitter 
worden ingediend, (art. 36, tweede lid RvO).
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