
CDA

,renPartřiS chag,

Stuknummer: 19.055202

# PvdA SP»

Motie
Voorstel Agenda nummer :

Onderwerp : Handhaving oneigenlijk gebruik van woningen

De Raad van de Gemeente Schagen,

In vergadering bijeen op dinsdag 12 november 2019.

Kennis heeft genomen van de beantwoording van het College tijdens de behandeling van de 
begroting 2020 op 5 november 2019.

Gehoord en gelezen:

* Dat er in onze gemeente woonhuizen worden onttrokken aan permanente 
bewoning voor inwoners.

* Dat de gemeente Schagen over dit onderwerp geen beleid heeft 
geformuleerd.

* Dat het tekort aan woningen voor onze inwoners enorm is. Tegelijkertijd wordt 
geconstateerd, dat woonhuizen worden gebruikt voor huisvesting van 
arbeidsmigranten en toeristen.

* Dat een fors aantal is opgekocht door (particuliere) beleggers en/of wordt 
verhuurd in de recreatieve sector.

* Dat op bungalowparken arbeidsmigranten wonen, woonhuizen worden 
bewoond door toeristen en de - veelal jonge inwoner - in het ouderlijk huis 
moet blijven wonen.

* Dat de gemeente niet weet, waar deze problematiek zich afspeelt.
» Dat de gemeente reactief handelt en het voor de gemeente niet duidelijk is 

waar begonnen moet worden.
* Dat het ontbreekt aan capaciteit, waardoor doelmatige handhaving uitgesloten 

is.
» Dat in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) maar 120 buitenlandse 

werknemers staan ingeschreven.
* Dat in de GBA 300 woningen staan geregistreerd, waar geen inwoners voor 

zijn aangemeld.



Overwegende wat we willen:

* Een actieve handhaving. We vinden dat deze actie verantwoord is in het 
kader van de leefbaarheid en bijdraagt tot behoud van woningen voor onze 
inwoners.

* Een huisvestingsverordening binnen de gemeente Schagen ter bescherming 
van de krappe woningvoorraad binnen de gemeente. Hierin moeten regels 
worden opgenomen als meldplicht vooraf bij verhuur. Verhuur is alleen 
mogelijk gedurende de maanden juli en augustus, daarbuiten is verhuur niet 
toegestaan. Nachtregister bijhouden is verplicht. Dat er sanctiemogelijkheden 
zijn volgens de 5e categorie (max. geldboete C 83.000,00 - norm 2019)

* Aanpak oneigenlijk gebruik van recreatieparken, samen met de 
recreatiesector

iskforce project ‘Handhaving (H)eerlijk wonen’ te starten voor een 
e van 4 jaar. Wij willen dat het College hiervoor een sluitend plan 

van aanpak gaat opstellen en dat de Raad uiterlijk februari 2020 een 
voorstel hierover ontvangt.

Stelt voor

En gaat over tot de orde van de dag.
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