
  

Motie voor de raadsvergadering van 24 september 2019 

Agendapunt : 26 
 
Onderwerp: Wonen 
 
De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 24 september 2019, 
 
Constaterende dat 
 

• Jongeren graag in onze mooie gemeente Schagen willen blijven wonen. 

• Betaalbare (nieuwbouw)woningen door gestegen grond- en bouwprijzen steeds moeilijker te 
realiseren zijn; 

• Verplaatsbare woningen flexibiliteit en richting geven voor de toekomst; 

• In het provinciaal collegeakkoord ruimte wordt gegeven te bouwen aan de randen, mits dit 
circulair en duurzaam gebeurt; 

• Ouderen steeds langer thuis blijven wonen en woningen daardoor minder snel vrijkomen. 

• Woningen speculatief opgekocht worden om bijvoorbeeld te verhuren waardoor starters op 
de koopmarkt achter het net vissen; 

• Bedrijven in onze gemeente aanwas van jongeren die in de buurt wonen nodig hebben voor 
hun personeelsbehoefte. 

• Er een extreem te kort aan woningen is in Nederland en er sprake is van een wooncrisis. Het 
kabinet spreekt niet voor niets van woningnood.  
 

Overwegende dat 
 

• Er kleine flexibele woningen gemaakt kunnen worden van ca 39 m2 die betaalbaar, 
duurzaam, verplaatsbaar en circulair zijn. 

• Er mogelijkheden zijn om jongeren uit onze gemeente versneld toegang tot de woningmarkt 
te geven. Zoals hen de mogelijkheid geven zich vanaf 16 jaar te mogen inschrijven bij de 
woningcorporaties actief in onze gemeente. 

• Het opkopen van woningen voor de verhuur er wel voor zorgt dat woningen in de midden- 
huur beschikbaar komen en dit dus niet alleen nadelen heeft. 

• Een zelfbewoningsplicht ervoor zorgt dat speculatie tegengegaan wordt en starters op de 
woningmarkt een grotere kans hebben om een betaalbare woning te bemachtigen.  

• Speculatie zorgt voor een grotere vraag en daarmee een prijsopdrijvend effect heeft. 

• Speculanten vaak kapitaalkrachtiger zijn en starters op de woningmarkt daardoor het 
nakijken geven. 

 
 
Roept het college op om 

1. Er actief werk van te maken om de bouw c.q. plaatsing van kleine flexibele woningen op de 
reeds ingeplande woningbouwlocaties in de gemeente mogelijk te maken. En ontwikkelaars, 
indien haalbaar, te verplichten deze woningen te plaatsen.   

2. Op zoek te gaan naar nieuwe locaties waar deze woningen al dan niet tijdelijk neergezet 
kunnen worden en de resultaten van dit onderzoek dit binnen 3 maanden terug te koppelen 
aan de raad. 

3. Het mogelijk te maken voor jongeren uit onze gemeente om zich vanaf 16 jaar in te kunnen 
schrijven bij de wooncompagnie en eventueel andere woningcorporaties die in onze 
gemeente actief zijn. 



  

4. Een zelfbewoningsplicht van tenminste 2 jaar in te voeren bij nieuwe koopwoningen. 
5. Te onderzoeken of er meer permanente bewoning toegestaan kan worden op specifieke 

recreatieparken en het resultaat van dit onderzoek binnen 3 maanden te presenteren aan de 
raad. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie CDA Schagen, 
S.M. Lensink, fractievoorzitter 
 
 
Toelichting bij de motie 
Het CDA heeft een vitale jongerenafdeling, het CDJA. In samenwerking met de lokale afdeling van het 
CDJA is deze motie opgesteld.  
 
CDA Schagen en het CDJA maken zich grote zorgen over het tekort aan (betaalbare) woningen in het 
algemeen en voor jongeren in het bijzonder, in de gemeente Schagen. Deze zorgen lezen en horen wij 
ook van verschillende andere partijen, inwoners en organisaties. Met deze motie geven wij het college 
handvatten en een richting voor oplossingen.  
 


