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De Seniorenpartij geeft aan graag een inventarisatie behoefte woningbouw te willen zien per 
stad/dorp op microniveau. Onze huidige inzet is gericht op de monitoring van het 
woningbouwprogramma, waarin naast kwantitatief ook kwalitatieve aspecten worden gemonitord, 
conform de speerpunten vanuit Wonen in de Omgevingsvisie/coalitieprogramma. Hierover hebben 
we de gemeenteraad op 12 september geïnformeerd en hebben we een preview van het dashboard
laten zien. Onlangs is de opdracht voor het maken van een woningmarktonderzoek (op stad en kern
niveau met een kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar behoefte doelgroepen) uitgewerkt. Deze 
wordt in samenwerking met de woningcorporaties die actief zijn in de gemeente Schagen opgepakt.
De planning is dat de uitkomsten beschikbaar zijn in Q1 2023. Naast deze uitvraag wordt er ook 
verzocht een uitspraak te doen over schaarste in de gemeente voor de onderbouwing van een 
Huisvestings- en (mogelijk) een doelgroepenverordening.

Daarnaast vraagt de Seniorenpartij naar de tiny houses in relatie tot de kaders die de raad heeft 
vastgesteld en het handelen van het college. Ja, het college wil handelen in de geest van wat de 
raad had uitgesproken rond Tiny Houses. Er is een plan van aanpak gemaakt conform de motie van
de gemeenteraad van Schagen aangenomen op 30 maart 2021. De doelstelling is het opstellen van
beleidsregels. Er worden duidelijke kaders opgesteld voor toekomstige ontwikkelingen op dit 
onderwerp. Het plan van aanpak en de beleidsregels komen eerdaags via het college naar de raad.

In de algemene beschouwingen is gevraagd om een lange termijn visie over Energie. Dit in relatie 
tot de netcapaciteit en het afschaffen van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas.  
Reactie: De problematiek rond de netcapaciteit neemt inderdaad hele grote vormen aan. De zorgen
die u hierover uitspreekt deelt het college volledig. De provincie heeft de taskforce energie 
infrastructuur in het leven geroepen. Deze taskforce heeft een concept-energievisie opgesteld die 
begin volgend jaar zal worden vastgesteld. Deze is reeds op de website van de provincie te vinden. 
Wij bereiden hier een reactie op voor die wij op korte termijn met u zullen delen.  Daarna kunnen 
wij onze plannen hier op afstemmen, als dat nodig is.  


