Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-162453

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

G. van Keulen

Fractie

GroenLinks

Onderwerp

Commissievragen GroenLinks cies. B&M, Ruimte en
Samenleving 13 juni ag.pt. 3 Kadernota 2020

Datum waarop de vraag is gesteld

7 juni 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder

Andrea van Langen, Harry Nederpelt.

Afdeling

1.

Pagina 6: Hier wordt de Roos van Leerbaarheid toegelicht en staan de uitkomsten van
het ‘spel’, zoals dat tijdens de themabijeenkomst is gespeeld. Bent u voornemens om
bij het samenstellen van de begroting het budget te gaan verdelen overeenkomstig de
genoemde percentages?

antwoord

Een groot deel van de begroting wordt bepaald door wat we moeten en de keuzes die
de raad eerder maakte. We gebruiken de inzichten van het “spel” in relatieve zin om
binnen de eventuele vrije bewegingsruimte keuzes te maken. De resultaten van het spel
geven ons richting/koers.

2.

Pagina 11: ‘Er is behoefte aan woningbouw op korte termijn voor verschillende
doelgroepen’. Waarom staat daar niet expliciet vermeld dat er in hoofdzaak behoefte is
aan woonruimte voor ouderen, jongeren en arbeidsmigranten?

antwoord

We hebben dit niet zo geformuleerd omdat er een onderscheid is tussen wonen en
logies.
Wonen.
De prioriteit ligt op nieuwbouw voor kleine huishoudens, ongeacht de leeftijd. Daarmee
bedienen we starters en senioren. We bouwen niet specifiek voor arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten die zich hier vestigen zijn aangewezen op huur- en koopwoningen,
naar gelijke maatstaven met andere inwoners. Het demografisch model houdt hier
rekening mee. De vestigingen uit het buitenland verklaren een belangrijk deel van de
bevolkingsaanwas.
Logies.
Tijdelijke arbeidsmigranten, die na verloop van tijd terug gaan naar hun vaderland, zijn
aangewezen op een vorm van logies. Logies zit niet in de woningbouwplanning. Er loopt
een evaluatie van het beleid. Op basis daarvan beoordelen we of het beleid moet
worden aangepast.

3.

Pagina 11: ‘Er is een integraal plan nodig voor het versnellen van woningbouw’.
Wanneer kunnen we dat plan ongeveer verwachten?

antwoord

Onder een integraal plan wordt verstaan dat alle geledingen in de organisatie hierbij
betrokken zijn. Dat begint bij de raad. Wij organiseren op 4 juli een themaraad over
gebiedsontwikkeling, waarbij kennis wordt verstrekt over de verschillende
mogelijkheden van gebiedsontwikkeling. Daarna is het aan uw raad om keuzes te maken
hoe we de woningbouw gaan ontwikkelen en hoeveel en waar.

4.

Pagina 11 en 12: Hier worden de demografische ontwikkelingen genoemd, waaronder
vergrijzing. Kunt u daar de meest recente cijfers over geven?

antwoord

Tussen 2018 en 2040 voorzien we een toename van het aantal 80-plussers (van 1.700
naar 4.400). Dat is bijna 160 %.
Bron: Verwachte ontwikkelingen gemeente Medemblik 2018 – 2040, gebaseerd op het
onderzoek Trends en opgaven voor Westfriese gemeenten, Platform 31 (K. van Dijken,
2018).

5.

Is in de cijfers bedoeld onder 4 ook de toename van enkele duizenden (veelal jonge)
arbeidsmigranten verwerkt?

antwoord

Deels.
Tijdelijke arbeidsmigranten die na verloop van tijd terug gaan naar hun vaderland zitten
niet in het demografisch model. Dit is de grootste groep. We weten niet of de toename
enkele duizenden is, zoals in de vraag gesteld. Via het Ontwikkelingsbedrijf laten we
afzonderlijk onderzoek doen naar het aantal tijdelijke arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten die zich hier definitief vestigen zitten wel in het demografisch model.

