
Beantwoording vragen JessLokaal 

JessLokaal – Wethouder Kruijer

JessLokaal is van mening dat wij als gemeente meer eisen mogen stellen aan exclusieve 
woningbouwprojecten (1 tot enkele vrijstaande huizen), wat betreft natuurinclusief bouwen. In de 
basis gaat natuurinclusief bouwen over het geheel van een gebied/ ontwikkeling, en niet om 1 
woning of een paar woningen. Daarmee bereik je niet het doel om de natuur ook goed mee te 
nemen in de ontwikkelingen/in een bestaand gebied. Een ambtelijk advies met een voorstel 
hierover opstellen is mogelijk. En we kunnen onderzoeken of het wenselijk is of we (meer/heldere) 
kaders voor natuurinclusief bouwen nodig hebben door bijvoorbeeld aan te sluiten bij het 
convenant toekomstgericht bouwen Metropoolregio Amsterdam (MRA).

JessLokaal vraagt nog meer aandacht voor bestrijding van het oneigenlijk woninggebruik, als 
deeloplossing voor de reguliere woonmarkt. Dat deel ik. Ook wil JessLokaal de participatie bij 
initiatieven wat minder vormvrij maken. Ik snap de aanleiding, maar zoek graag met u naar de 
juiste vorm. 

JessLokaal – Wethouder de Nijs-Visser
Jess komt met de suggestie om het oor te luister te leggen bij Check It Alkmaar, als wethouder ben 
ik er ook zeker voorstander van om mijn oor bij diverse gemeentes te luister te leggen om te horen 
hoe zij hun beleid hebben ingericht. Om de parels vanuit de andere gemeente zeker mee te nemen 
met ons beleid. Dit nemen we mee in onze jongerenparticipatie en jeugdraad, die volgend jaar 
gevormd wordt. 

JessLokaal – wethouder Heddes 
Berekent de HVC marktprijzen aan ons door? 
Wij kopen elektra en gas in bij HVC via een inkoopcollectief met een aantal andere gemeenten.
Gemeente Schagen heeft een contract waarbij de prijs voor een leverjaar grotendeels bepaald 
wordt door de gemiddelde marktprijs van de periode daarvoor. Voor gas is dat een periode van 1 
jaar, voor elektriciteit een periode van 2 jaar.
Elk jaar ontstaan zo nieuwe prijzen voor gas en elektra. Omdat het tarief met enige vertraging de 
marktprijs volgt, stijgen de kosten voor energie. Voor 2022 was er voor gas al sprake van een iets 
hoger tarief dan we de afgelopen jaren gewend waren. Voor 2023 zien we voor zowel gas als 
elektra tarieven die een ruime verdubbeling betekenen ten opzichte van de tarieven van 2022 
basistarieven zonder opslagen belastingen etc.).

Op dit moment lezen wij dat de wegen zich gemiddeld nog op B-niveau bevinden. Terwijl we tijdens
de presentatie te horen kregen dat we ‘bijna onder het gewenste niveau zakken’. Vanwaar deze 
contradictie? 
Op deze maandag in oktober hebben we ook aangegeven dat er enkele wegdelen wellicht in het 
komende jaar onder bv. c-niveau zouden kunnen gaan zakken. Deze wegstukken zijn in beeld en 
voordat er gevaarlijke situaties ontstaan wordt er ingegrepen. We hebben ook aangegeven het 
komende halfjaar met u samen op weg te gaan om richting de kadernota van 2024, die u 
gepresenteerd wordt in juni 2023, voorstellen te ontwerpen waardoor het mogelijk wordt dit niveau 
ook financieel te behappen. 


