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Aan: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen
Datum: 21-01-2022
Betreft: Wonen - Werken - Leren
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De VVD hecht veel waarde aan de leefbaarheid in onze gemeente.  

We realiseren ons dat de gemeente Schagen te maken heeft met een toenemende vergrijzing en 
ontgroening. We denken na over methoden die daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. In 
dat kader willen we het concept van ‘wonen-werken-leren’ voorleggen. Binnen dat concept wordt 
jongeren woonruimte aangeboden terwijl zij leren en werken in de regio. Een beproeft voorbeeld is 
bijvoorbeeld Texel Academy.
________________________________________________________________

De raad van Schagen in vergadering bijeen op 15-02-2022,

Constaterende dat:

- Onze regio vergrijst en ontgroent.

- Jongeren op zijn op zoek naar woonruimte.

- Ondernemers en andere organisaties zijn op zoek zijn naar geschikte medewerkers.

- Schagen een regionale functie heeft qua wonen, werken en leren.

- Andere gemeenten het concept ‘wonen-werken-leren’ reeds toepassen. Daarbij wordt 
woonruimte (bijvoorbeeld een campus met tiny-houses) aangeboden aan studenten voor de 
periode dat zij een studie volgen en daarnaast werken bij een ondernemer in de regio .

- MBO-onderwijs in Schagen aanwezig is dat mogelijk op het concept kan aansluiten.

Overwegende dat:

- Dit concept mogelijk invulling kan geven aan de behoefte van inwoners en organisaties.

- Dit concept mogelijk een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in onze gemeente.

- We onze gemeente verjongen zodra jongvolwassenen hier komen wonen.

- Wij deze jongeren tijdens het traject kunnen interesseren voor onze regio.

- Zij na afronding van hun opleiding wellicht settelen en gezinnen stichten.

Verzoekt het college: 

- In samenwerking met ondernemers, inwoners en onderwijs te onderzoeken of het concept 
‘wonen-werken-leren’ een bijdrage levert aan de behoefte van deelnemende partijen en de 
(toekomstige) leefbaarheid in onze gemeente kan verbeteren.

- Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
bij dit concept te betrekken.

Namens de VVD fractie Schagen,
Angelique van Wijk


