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MOTIE
Onderwerp: Sociale woningbouw locatie de Ark

Stuknummer: 21.748438
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 2 november 2021;
Constateert dat:
Er in de gemeente Schagen een schrikbarend tekort is aan goedkope sociale woningen;
Dit tekort leidt tot onaanvaardbaar lange wachtlijsten en wachttijden;
Het college het voornemen heeft locatie de Ark te verkopen voor 2 miljoen euro aan een
projectontwikkelaar;
Deze projectontwikkelaar geen goedkope woningen gaat bouwen;
De direct omwonenden faliekant tegen deze plannen zijn;
De omwonenden niet zijn gehoord door het college;
De omwonenden indertijd van de gemeente de verzekering hebben gekregen dat de locatie zou
dienen als een groene buffer tussen het centrumgebied i.c. winkelcentrum het Makado en de
woonwijk;
De omwonenden hebben verklaard niet tegen bebouwing van de locatie zijn, maar wel tegen het
huidige plan;
De omwonenden willen worden betrokken in de planvorming;

Overweegt dat:
Locatie de Ark eigendom is van de gemeente Schagen;
De financiële positie van de gemeente niet zodanig is dat de 2 miljoen euro nodig is voor een sluitende
begroting (éénmalig incidenteel geld);
De belangen van woningzoekenden die aangewezen zijn op sociale woningbouw van groter belang zijn
dan de 2 miljoen euro;
Bouw van sociale woningen voor ingezetenen van de gemeente Schagen bij uitstek de gewenste
doorstroming in de woningmarkt bevordert;
Het plan van de onderhavige ontwikkelaar uiteindelijk de goedkeuring behoeft van de gemeenteraad ;

Besluit:
Maximale inspanningen te verrichten om sociale woningbouw in de gemeente Schagen mogelijk te
maken om woningzoekenden die aangewezen zijn op sociale woningbouw tegemoet te komen;

Roept het College op om:
Met de betreffende ontwikkelaar een beëindigingovereenkomst af te sluiten;
Wooncompagnie opdracht te geven een plan te ontwikkelen voor sociale huurwoningen in goed
overleg met de omwonenden met inachtneming van de in het verleden door de gemeente gedane
toezeggingen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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