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Afdeling Taakveld Onderwerp Toelichting 

Dienstverlening Burgerzaken Afscheid van de 

buitengewone 

ambtenaren van de 

burgerlijke stand (babs)  

 

 

Per 1 januari 2020 heeft de gemeente Schagen geen babsen meer in dienst te nemen 

op contractbasis. We kunnen terugkijken op een gezellige afscheidslunch met de 

babsen van Schagen bij het restaurant “Leuk” in Schagen. Zij ontvangen nog een brief 

namens de burgemeester met vraag & antwoord van veel-gestelde vragen en dank 

voor hun jarenlange inzet, gedrevenheid en enthousiasme.  

  Inschrijving 

arbeidsmigranten 

 

De verzoeken tot inschrijving arbeidsmigranten vallen nog steeds tegen. Het wettelijk 

termijn van verblijf (4 maanden in een half jaar) kan hier een aanleiding van zijn. Het 

Research Data Center (RDC-Schagen) doet onderzoek naar de concentratie rondom 

arbeidsmigranten door gebruik van gegevens van het CBS. 

 

  Regiogroep adreskwaliteit 

 

In de regio werken we samen aan het verbeteren van de gegevens in de 

Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen en terugdringen van adres-

gerelateerde fraude, zoals met belastingen, uitkeringen en toeslagen. 

Deelnemers van de regiogroep adreskwaliteit zijn: omliggende gemeenten, een 

vertegenwoordiger van het RvIG (Rijksdienst voor identiteitsgegevens) en een 

ambassadrice van het LAA (landelijke aanpak adreskwaliteit). Casussen worden 

besproken en kennis wordt gedeeld. Initiatief van burgerzaken Schagen.  

 

 iBurgerzaken Overlijdensaangifte Voor uitvaartondernemers is de mogelijkheid opengesteld om digitaal aangifte van 

overlijden te doen. 

 

 Informatie-

management 

ENSIA 

 
Dit jaar zijn we extra vroeg met de verantwoording over informatiebeveiliging middels 

ENSIA. De zelfevaluatie is afgerond in 2019 en de audit op de DigiD-aansluitingen en 

de suwinet-aansluiting is inmiddels afgerond. Hierbij is aan alle normen voldaan en 

wordt momenteel het assurancerapport van de auditor gemaakt, zodat we ruim op 

tijd zowel de horizontale (richting college en raad) als de verticale (richting de 

betreffende ministeries) verantwoording kunnen afleggen. 
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 Archief e-depot We zijn in gesprek met het Regionaal Archief om alle bouwdossiers vanaf 1900 tot 2012 

over te brengen naar het e-depot. Een proefdump is succesvol geweest. Op dit 

moment wordt de formele en juridische overdracht in gang gezet. Beperkte 

openbaarheid (bij bijzondere objecten zoals bankgebouwen, Pallas, etc.) en privacy 

hebben hierbij extra aandacht. Naar verwachting wordt dit in Q3 afgerond.  

 

Ruimte Bouw-

projecten 

Brandweerkazerne 

Dirkshorn 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft een formeel verzoek 

ingediend voor een nieuwe brandweergarage voor twee voertuigen in Dirkshorn, 

omdat de nieuwe tankautospuit niet past in de huidige gehuurde stalling. Regionaal 

wordt op dit grotere voertuig gestandaardiseerd. De huidige locatie heeft ook geen 

geschikt manschappenverblijf en oefenterrein.  De bestemmingsplanwijziging voor de 

beoogde bouwlocatie wordt mogelijk in een paraplu-plan voor het ingaan van de 

nieuwe omgevingswet meegenomen.  

 

  Gezamenlijke huisvesting 

KNRM & Reddingsbrigade 

Petten 

De projectgroep is nu twee maal bij elkaar geweest. De KNRM en Reddingsbrigade 

Petten gaan de komende maand het Programma van Eisen afmaken, zodat het 

schetsontwerp kan worden doorontwikkeld tot Voorlopig Ontwerp. De opdrachten 

voor het laten uitvoeren van alle milieu- en natuuronderzoeken zijn in voorbereiding.  

De perscontainer voor strandafval blijft voor het zomerseizoen 2020 en wordt daarna 

elders herplaatst.  

 

  Huisvesting 

Reddingsbrigade Sint 

Maartenszee 

Met Staatsbosbeheer is overeenstemming bereikt over de bouwlocatie. Deze locatie is 

onderdeel van een aantal schietplateaus in gebruik bij Defensie. In het huidige 

bestemmingsplan worden deze locaties na sloop teruggegeven aan de natuur. Er 

worden nu varianten uitgewerkt om of binnen de huidige bestemming te realiseren of 

de bestemming in een paraplu-plan te wijzigen voor het ingaan van de nieuwe 

omgevingswet en het overgaan naar een Natuur bestemming.  

 


