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Aan de raad

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d.15 september 2020 

Overwegende dat:

Met betrekking tot onderdeel 1 van het besluit:

- de woningnood in de sociale huur sector in Schagen groot is;

- een urgentieregeling/voorrangsregeling voor een aantal kwetsbare groepen 
noodzakelijk is om te voorkomen dat hun situatie verder verslechtert en om te 
bevorderen dat zij zo snel al mogelijk het normale leven kunnen oppakken;

- het verlenen van een indicatie uitsluitend bestemd moet zijn voor urgente, 
voor niet of nauwelijks voorspelbare situaties en situaties waarin de 
(re)integratie en resocialisatie van mensen uit opvang situaties door de lange 
wachttijden niet gaat slagen en resocialisatie door de lange
Wachttijden contraproductief is;

- het renoveren en/of slopen van woongelegenheden een lange 
voorbereidingstijd heeft en er voldoende tijd beschikbaar is om een oplossing 
voor deze bewoners te vinden en daarom een urgentieverklaring niet nodig is;

Met betrekking tot onderdeel 2 van het besluit:

- de wijkteams/de afdeling samenleving voor meerdere voorzieningen bemiddelt en 
indicaties stelt;

- dat het stellen van een indicatie gewoon tot de reguliere werkzaamheden behoort, 
dus ook een indicatie voor een urgentie;

- dat voor indiceren en verwijzen in andere gevallen op geen enkele wijze kosten in 
rekening gebracht worden;

- dat het vreemd is dat voor het stellen van een indicatie voor een urgentie wel een 
kostendekkend tarief gerekend moet worden;

- dat het zinvol is om voor het stellen van een indicatie urgentie een kleine drempel 
(borg) op te werpen om te voorkomen dat deze urgenties lukraak aangevraagd 
worden;

- dat het alleszins redelijk en logisch is om na de toekenning van de indicatie, de 
“borg” terug te betalen

- dat het aanvragen van een urgentie er veelal op wijst dat er een problematische 
situatie bestaat en in de regel mensen betreft met een laag inkomen en í 75.00 
een te grote aanslag op hun inkomen is.

dat mensen voor hun problematische situatie niet “gestraft” moeten worden door 
een hoog legesbedrag;



Stelt ondergetekende voor:

Het besluit

1. Urgentieverordening Schagen 2020

artikel 2.f f woningzoekenden wąarvande huicļige wopn ruimte eert sociale 
huurwoniríg betreft en bòhoort toťeendoor bprgąmpèsį&ť'eruwethouders 
aangewezen complex vopr renovatie/sloop^te laten vervallen

en

Artikel 2.h

“Licht Verstandelijk Beperkte (LVB) jongvolwassenen woonachtig in de gemeente 
Schagen die na minimaal 1 jaar in een tussenwoning van de Schar aangetoond 
hebben zelfstandig te kunnen wonen”

Te wijzigen in:

“Cliënten, woonachtig in Schagen, van trainingsprojecten zelfstandig wonen (dak- en 
thuislozen, ex-psychiatrische patiënten)en jongeren van 18 en 19 jaar die door de 
vigerende wet en regelgeving gezinshuizen en beschermd wonen projecten moeten 
verlaten”

2. Eerste wijziging van de Verordening leges 2020 en de daarbij behorende 
tarieventabel

Artikel 1.20.1.1 Huisvestingsvergunning t.b.v. urgentie C 75,00 

Te wijzigen in:

Artikel 1.20.1.1 Huisvestingsvergunning t.b.v. urgentie C 35,00 

en

toe te voegen artikel 1.20.1.2
Indien de aanvraag leidt tot de afgifte van een huisvestingsvergunning t.b.v. urgentie 
vindt teruggaaf van de leges plaats.

De fractie van de SP 

W.P. Rijnders


