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Datum : 14 januari 2023

Naar aanleiding van uw RIM 117 d.d. 20 december 2022 stelt CDA Schagen de volgende vragen.

Organisatie
 Op welke wijze zijn stappen ondernomen om de strategische organisatie te verbeteren en 

hoe kunnen we daar de resultaten van zien?
 Wanneer is naar verwachting de top van de ambtelijke organisatie weer op sterkte?
 Kunnen resultaten op personeelsgebied worden gekwantificeerd (aantallen, cijfers van wat is

aangetroffen door de interim-gemeentesecretaris en nu)?
 Bijna 100 vacatures zijn inmiddels vervuld, in deze tijd een knappe prestatie. Hoeveel 

medewerkers hebben in die periode de organisatie verlaten?
 Hoeveel vacatures staan nu nog open? 
 Kan worden aangeven welke acties zijn ondernomen om het verlies van kwalitatief goede 

medewerkers te beperken? 
 Kan worden aangegeven wat het effect van de niet ingevulde vacatures voor het leveren van 

onze diensten?
 Aangegeven wordt dat de ICT is verbeterd. Is ook een goede helpdeskfunctie voor raadsleden

daarin betrokken?
 De juiste ingang vinden lijkt voor inwoners nog steeds lastig. Respons van medewerkers lijkt 

toch nog niet altijd te lukken. Hoe is het nu gesteld met de frontoffice van onze gemeente?

Raadsstukken
 Bij het aantreden van de interim-gemeentesecretaris concludeerde hij dat de kwaliteit van 

aangeleverde raadsstukken qua vorm en inhoud beneden de maat was. Kunt u aangeven 
welke acties er zijn ondernomen om daar verbetering in te brengen?

Afval
 Wat verstaat u onder het ‘HVC-effect’?

Rechtmatigheid
 De kaders voor inkoop- en contractmanagement zijn aangescherpt. Hoe staat dit in 

verhouding tot de aankondiging dat de rechtmatigheid over 2022 in het geding is (zie RIM 
087 d.d. 4 oktober 2022 Uitkomsten VIC)?

Plustaken Omgevingsdienst
 De wethouder heeft op 23 mei 2022 voor oktober 2022 toegezegd dat het terugnemen van 

de plustaken zal worden geëvalueerd. Kan worden aangegeven waarom deze evaluatie nog 
steeds op zich laat wachten?

Wij hebben u eerder laten weten dat een respons van de fractie uiterlijk 6 januari 2023 in het 
kerstreces helaas onmogelijk is gebleken.

In afwachting van uw antwoorden,
met vriendelijke groet,
Wim Vonk, fractievoorzitter


