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  Raadsvergadering van 28 oktober 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Afdeling Ruimte/ M. van Erkelens / registratienr.:  

16 september 2014 

M.D. van Erkelens 

0224 – 210 212 

Vaststelling Lokale Woonvisie 

Economisch Domein 

14.111897 

 

 

Samenvatting 

In de Lokale Woonvisie wordt het gemeentelijk woonbeleid beschreven.  De concept woonvisie heeft 

voor inspraak ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn met een inspraakverslag beantwoord en 

hebben tot een aantal wijzigingen in de woonvisie geleid. Ook de opmerkingen in de eerdere 

commissievergaderingen hebben geleid tot een aantal wijzigingen. Nu is het moment gekomen om 

de Woonvisie vast te stellen, zodat een start kan worden gemaakt met het uitvoeringsprogramma.  

 

Voorgesteld besluit 

1. Vaststellen van de Woonvisie 2014 t/m 2018 "een nieuwe gemeente, een nieuwe koers" 

2. De Woonvisies van de voormalige gemeenten Harenkarspel  (Bouwen aan de toekomst 

2005), Schagen (Volkshuisvestingsnotitie 2005-2010) en Zijpe (Goed wonen voor iedereen, 

2005) intrekken.  

 

Financiële gevolgen 

Met de vaststelling van de Woonvisie zijn geen kosten gemoeid. Mogelijke financiële gevolgen om het 

uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren, zijn op dit moment niet meegenomen. Indien dit 

financiële consequenties tot gevolg heeft, zal de gemeenteraad hierover op een later moment 

worden geïnformeerd.  

 

Aanleiding 

Een van de doelstellingen binnen het economisch domein is dat Schagen een verbeterd 

woonklimaat kent. Onderdeel om dit doel te bereiken is een Lokale Woonvisie.  

 

Er is een aantal belangrijke processen die gelijktijdig aanleiding hebben gegeven tot het opstellen 

van een nieuwe  Woonvisie. De eerste aanleiding is de gemeentelijke fusie geweest. De nieuwe 

gemeente heeft een nieuwe identiteit en een nieuwe visie en missie op het gebied van wonen nodig. 

Ook waren de Lokale Woonvisies sterk verouderd. De oude Woonvisies waren niet meer toegesneden 

op de sterk gewijzigde situatie op de woningmarkt. De huidige woningmarkt is niet meer vergelijkbaar 

met de situatie van een aantal jaren geleden. Een actuele Lokale Woonvisie voor de nieuwe 
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gemeente Schagen is derhalve onmisbaar. De 3 oude woonvisies van voor de fusie zullen hierbij 

ingetrokken worden.  

Ook willen we door het hebben van een eigen visie op het wonen input kunnen leveren voor de 

regionale afspraken die gemaakt worden in het Kwalitatief Regionaal Woningbouwprogramma Kop 

van Noord-Holland (KWK).  

 

De gemeenteraad stelt bij het vaststellen van deze Woonvisie de kaders vast, waarna het college de 

uitvoering via een uitvoeringsprogramma kan oppakken.  

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De doelstelling is om een actuele visie te hebben op het gebied van wonen. Met deze Woonvisie 

zetten wij als gemeente een nieuwe koers in te midden van een sterk veranderde omgeving. We zien 

kansen om als gemeente samen met maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers te 

hervormen en te innoveren en zo te zorgen voor een goede balans tussen maatschappelijke 

belangen en economisch rendement in het wonen. We gaan als gemeente ook voor geschikte 

woningen en een gezonde woningmarkt in combinatie met een goede vitaliteit van de 

gemeenschappen. Alleen samen met maatschappelijke partners en onze burgers zullen we in staat 

zijn antwoorden te vinden die passen bij de trendbreuk en koerswijzigingen. We faciliteren waar 

mogelijk lokale initiatieven en moedigen inwoners aan om hun verantwoordelijkheid te nemen op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg.  

Een belangrijk vervolg voor na de vaststelling van de Woonvisie is het uitvoeringsprogramma. Hierin 

wordt de visie concreet gemaakt in aan te pakken onderzoeken, acties, etc.  

 

2. Argumenten 

Om te komen tot vaststelling van de Lokale Woonvisie voor de gemeente Schagen, heeft de concept 

Woonvisie gedurende 6 weken van 10 april tot en met 21 mei 2014 ter inzage gelegen ten behoeve 

van inspraak. Er zijn 6 inspraakreacties ontvangen. De inspraakreacties zijn in het Inspraakverslag 

voorzien van een antwoord. Tijdens de behandeling van de concept Woonvisie in de commissie 

Ruimte zijn er door de diverse raadsfracties opmerkingen gemaakt. De Lokale Woonvisie is naar 

aanleiding van de inspraakreacties en de commissiebehandelingen op een aantal punten 

aangepast. Deze aangepaste Lokale Woonvisie ligt nu voor ter vaststelling.  

 

3. Financiën 

n.v.t.  

 

4. Risico's 

De Lokale Woonvisie geeft de kaders aan en bepaalt de richting voor het uitvoeringsprogramma. 

Indien de Woonvisie niet wordt vastgesteld, kan geen start worden gemaakt met het 

uitvoeringsprogramma. Dit heeft o.a. directe gevolgen voor de te maken prestatieafspraken.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 13 oktober 2014; 

 

gelet op het bepaalde in de aankomende herziening van de Woningwet; 

 

besluit: 

1. de Lokale Woonvisie 2014 t/m 2018 vast te stellen;  

2. de Woonvisies van de voormalige gemeenten Harenkarspel  (Bouwen aan de toekomst 

2005), Schagen (Volkshuisvestingsnotitie 2005-2010) en Zijpe (Goed wonen voor iedereen, 

2005) in te trekken.  

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 oktober 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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