Stuknummer: 21.729050

GROEN
LINKS

,renPartij Sch,

SCHAGEN

Motie voor de raadsvergadering van 29 juni 2021

Stemming, d.d.

2 9 JUNI 2021

Agendapunt:

Cj ^.i.igenomen
0 verworpen
O overgenomen
O ingetrokken vóór stemming

Onderwerp: Heroverwegen plan J. Israelstraat

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 29 juni 2021,

Constaterende dat:
»
Het college begin 2019 een verkeerde versie van de projectopdracht J. Israelstraat naar de raad heeft
gestuurd;
»
Het college de raad hiermee in 2019 verkeerd heeft geïnformeerd;
«
De raad hierdoor niet in de gelegenheid is geweest om tijdig aan 'de noodrem' te trekken of op zijn
minst met elkaar in debat te gaan over de projectopdracht J. Israelstraat;
»
Nu blijkt dat het college bij het bouwplan J. Israelstraat af is geweken van de norm en de afspraak die
wij als raad met elkaar hebben, en ook als zodanig in het coalitieakkoord staat, om bij nieuwbouw
altijd minimaal 4096 in het goedkope segment uit te voeren;
»
Er in de huidige bouwplannen voor de J. Israelstraat geen plaats is voor sociale woningbouw.
In aanmerking nemende dat:
»
Een ruime meerderheid van de raad met het college heeft afgesproken dat er bij nieuwbouw altijd
een minimum in het goedkope segment uitgevoerd moet worden: (4096 sociaal (huur en koop) bij
grote projecten, 3096 sociaal (huur en koop) bij kleine projecten;
»
Deze afspraak over sociale woningbouw ook in het coalitieakkoord staat;
»
De afspraak om bij nieuwbouw altijd een minimum percentage in het goedkope segment uit te
voeren een noodzakelijke maatregel is gezien de huidige problematiek op de woningmarkt.

Roept het college op:
Niet in te stemmen met de bouwplannen voor de J. Israelstraat zoals deze nu voorliggen, maar een
nieuwe uitvraag te doen bij makelaars en projectontwikkelaars. Hierbij in de projectopdracht op te nemen
dat er een minimum percentage aan woningen in het goedkope segment moet worden uitgevoerd
conform de afspraak die wij hier als raad over hebben.
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