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De lokale partij voor héél Schagen

Categorie  :  Algemene vragen 
Onderwerp  :  Stand van zaken woonvisie 
Datum  :  15-08-2019 

Inleiding 
In november vorig jaar is er een beeldvormende vergadering geweest om de raad mee te nemen in 

de plan van aanpak nieuwe woonvisie. In eerdere vragen hebben we er op aangedrongen om 

dorpsraden en/of andere lokaal georiënteerde groepen in een vroeg stadium hierin mee te nemen. 

De gemeente koos ervoor om een extern bureau in de hand te nemen. In mei kregen we de planning 

te zien middels RIM 043. In dit document stellen we vervolgvragen omdat we ontevreden zijn met de 

procedurele snelheid en we nieuwe geluiden ontvingen die afwijken van de RIM 043. 

Vragen: 

1. Klopt het dat u ontevreden bent met het resultaat waarmee het extern bureau is gekomen? 

2. Hoe heeft u hierop gereageerd? 

3. Wat zijn de afwijkingen ten opzichte van RIM 043? 

Toelichting: 
Dorpsraden hebben hun eigen woonbehoefteonderzoeken gestaakt omdat ze in gesprek met de 

gemeente te horen kregen dat deze visie (een deel) zou overnemen. Het is ons inziens daarom extra 

wrang als een project vertraging oploopt. Dorpsraden zouden in eerste instantie in maart iets meer 

te horen krijgen. Dit doet het vertrouwen in onze organisatie geen goed. 

Vragen:

4. Bent u het met ons eens met bovenstaande toelichting en bent u het eens dat deze visie een 

hogere prioriteit verdiend? 

5. Wat zijn voor uw de leerpunten geweest, oftewel wat zou u anders doen als u het over zou 

kunnen doen? 

Namens de fractie van JESS, 

Lars Dignum 
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Ad. Inleiding: 

Wij werken aan een nieuwe woonvisie. Gelijktijdig vindt er een woningmarktonderzoek plaats. Over 

de eerste resultaten van het woningmarktonderzoek zijn wij nog niet tevreden, daarom vindt er een 

verdiepingsslag plaats. Beide processen worden constant periodiek opnieuw doorlopen. In principe 

wordt er elke vier jaar een nieuwe woonvisie vastgesteld. Voor wat betreft woningbouw staan wij 

ondertussen niet stil, projecten wachten dus niet op deze processen. 

- Het woningmarktonderzoek gaat over de woningbehoefte en verhuisredenen, en dient o.a. 

als informatie t.b.v. de woonvisie; 

- De woonvisie gaat over een door de raad vast te stellen overkoepelend beleid met 

betrekking tot wonen. Dit gaat niet over specifieke locaties of projecten, maar over 

gemeentelijke standpunten ten aanzien van actuele en maatschappelijke ontwikkelingen op 

het gebied van volkshuisvesting. De woonvisie vormt het startpunt voor prestatieafspraken 

met woningcorporaties. 

In de antwoorden gaan wij er vanuit dat de vragen betrekking hebben op de woonvisie. Hieronder 

volgt een korte uiteenzetting van beide processen: 

Woonvisie Woningmarktonderzoek

12-11-18: beeldvormende raad wonen 14-08-18: opdracht extern bureau uitvoeren 
woningmarktonderzoek 

28-05-19: RIM 043 plan van aanpak woonvisie de aanloop van het traject heeft veel meer tijd 
gekost dan verwacht (ivm privacy wetgeving). 

27-08-19: startbijeenkomst met dorpsraden In afrondende fase

Ad. 1, 2 en 3:  

Er is nog geen product (woonvisie) door een extern bureau opgeleverd. Voordat er een concept 

wordt opgesteld, zal consultatie plaatsvinden. Op 27 augustus vindt er een startbijeenkomst met 

dorpsraden plaats. De inhoudelijke consultatie (extern) vindt naar verwachting plaats in 

september/oktober. Het verschil ten opzichte van het RIM 043 is dat er na besluitvorming in het 

college een extra consultatie/inspraak zal plaatsvinden. Hierdoor zal de woonvisie niet in december 

aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 

Ad 4: 

Het opstellen van de woonvisie heeft hoge prioriteit. 

Ad 5: 

Een evaluatie van het proces is op dit moment nog niet mogelijk, zie ook antwoord 1-3. 


