
Vragen PvdA mbt pilot beving bestending maken woningen Marenland. 
  
Vz, u bent uiteraard op de hoogte van het project van de woningstichting Marenland in 
Appingedam om 76 woningen (64 in Opwierde en 12 op Tjamsweer) beving bestending te 
maken en daarbij ‘0 op de meter’ te faciliteren. 
De laatste tijd is er echter grote onrust ontstaan over de voortgang van het project. Met name 
over  de rol van het CVW, de woningstichting en de uitvoerende aannemer Friso.  
Onze zorg gaat uit naar de bewoners die het overkomt. We krijgen signalen dat bewoners 
slapeloze nachten hebben en weinig zicht hebben op wat er met hun woning gaat gebeuren. 
Men voelt zich ontredderd en overgeleverd aan instellingen waar geen overleg mee te 
voeren is. Dat kan wat ons betreft niet. Als gemeente en als raad hebben wij de plicht voor 
hun belangen op te komen. 
  
Dit leidt voor ons tot de volgende vragen. 
  

- In hoeverre bent u als college op de hoogte van de voortgang van dit toch wel 
omvangrijk project? Het gaat hierbij toch om circa 76 gezinnen in onze gemeente, 
onze inwoners en hun belangen? 

- Heeft dit project bij uw college geleid tot enige toetsing op bouwnormen, sociale 
afspraken etc tussen huurders en verhuurder? 

- Indien, ja. Op welke normen heeft u dit project dan getoetst? Wat waren daarvan de 
uitkomsten? 

- Indien nee. Waarom heeft dit niet tot enige toetsing geleid door de gemeente? 
 Wij hebben begrepen dat afspraken niet worden nagekomen, dat klachten lang 

op  afhandeling wachten, dat verhuiskostenregelingen niet wordt toegepast. Wat is 
uw oordeel hierover?  

- Wat is uw oordeel over de onrust die dit project heeft veroorzaakt onder de inwoners 
van Appingedam. Dit alles in verband met de nog grotere versterkingsopgave die op 
dit moment nog aanstaande is voor de rest van de wijk. 

- Ziet u voor het college een rol weggelegd in bemiddeling of regie in dit project zoals 
ook in Loppersum in dergelijke projecten heeft plaatsgevonden? 

- Indien nee, waarom ziet u voor onze gemeente in deze dan geen rol? 
- Indien ja, wat zijn de stappen die u gaat ondernemen? 
- Hoe ervaart u als college de insteek van de nu ingezette versterkingsoperatie op 

deze wijze en hoe beoordeeld u de kwaliteit? 
 

- Bent u het met de fractie van de Partij van de Arbeid eens dat het eerder afgesloten 
contract “Pilot versterkingsopgave” tussen coöperaties, CVW en NAM als knellend 
wordt ervaren en niet kan leiden tot flexibiliteit en vernieuwing van de aanpak? 

- Als PvdA hebben wij eerder gepleit voor het omdenken van de versterkingsopgave, 
wat heeft u hiermee gedaan?   

- Wat is uw oordeel dat het gasberaad concludeert dat het op alle fronten mis gaat met 
de versterkingsoperatie in zijn algemeenheid, dat de doelstellingen dit jaar bij lange 
na niet worden gehaald?   
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