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Afdeling Taakveld Onderwerp Toelichting 

Dienstverlening Frontoffice Dienstverlening aan 

de balie in 

coronatijd  

De dienstverlening, via de balie, wordt langzaam uitgebreid. De uitbreiding betreft 

nog niet een verruiming van de openingstijden, maar er is een extra balie geopend 

in de ochtenduren. De wachttijden om een afspraak te maken liepen op en dit is 

opgelost met deze maatregel. Er wordt gekeken hoe we op een verantwoorde 

manier de dienstverlening verder kunnen uitbreiden, rekening houdend met de 1,5 

meter afstand die we van elkaar dienen te houden.  

 

 Facilitair Gebruik gebouw Op dit moment werken we als organisatie en college nog steeds zoveel mogelijk 

vanuit huis volgens de richtlijnen van het Rijk. Met het oog op de terugkeer naar 

kantoor - wanneer dat weer mag van het Rijk - zijn we bezig met een plan voor hoe 

dat op een veilige manier kan in de anderhalvemeter-samenleving en daarna. En 

waarbij we meteen bekijken hoe we het goede kunnen behouden van hoe we nu 

werken in deze bijzondere tijd. De zomermaanden gebruiken we voor de uitvoering 

van het plan, zodat we daarna op een veilige manier volgens de richtlijnen ons 

gebouw weer meer kunnen gebruiken. 

 

Ruimte Bouwprojecten Brandweerkazerne 

Dirkshorn 

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

voor een nieuwe brandweergarage voor twee voertuigen in Dirkshorn. De 

voortgang in het project is als volgt: 

1. De concept provinciale omgevingsvisie die in juni door de provincie wordt 

vastgesteld, dreigde de beoogde bouwlocatie uit te sluiten van de 

mogelijke nieuwbouw van een brandweerkazerne.  

De inspraakprocedure is doorlopen en zienswijzen zijn ingebracht.  

2. De bestemmingsplan-wijziging (van agrarisch naar maatschappelijk) voor 

de beoogde bouwlocatie is ondergebracht in een project-verzamelplan. In 

dit project worden 11 plannen van de gemeente waarbij een 

bestemmingsplanwijziging nodig is bij elkaar gevoegd.  

3. De interne projectgroep is ingericht. Dit gaat vooral over de inrichting van 

het terrein, de aansluiting(en) op de openbare weg en 

veiligheidsvoorzieningen voor de openbare weg, aansluitingen op 

nutsvoorzieningen, duurzaamheidseisen, participatie en communicatie. 
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4. Het ontwerptraject wordt in juli weer opgestart in afwachting van de 

vaststelling van de Provinciale omgevingsvisie, een collegevoorstel voor 

vaststelling van de projectopdracht en concept raadsadvies voor het 

voorbereidingskrediet en realisatiekrediet worden voor die tijd aangeleverd. 

 

  Gezamenlijke 

huisvesting KNRM & 

Reddingsbrigade 

Petten 

De KNRM en Reddingsbrigade Petten ontwikkelen met de gemeente nieuwe 

huisvesting in Petten op de locatie van de botenloods van de KNRM. De komende 

maanden wordt in bouwteam gewerkt aan een definitief ontwerp, bestek en 

tekeningen. Het college heeft op 26 mei de projectopdracht, de 

ontwikkelovereenkomst met de KNRM, de concept-pacht- en opstalrecht-

overeenkomst met Staatsbosbeheer en de concept-bruikleenovereenkomst 

vastgesteld. 

  Huisvesting 

Reddingsbrigade 

Sint Maartenszee 

De gemeente is in onderhandeling met Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf 

over de overname van de zomerstalling van de Reddingsbrigade. Deze locatie is 

onderdeel van een aantal schietplateaus in gebruik bij Defensie die gesloopt 

moeten worden. Het projectteam is begonnen aan de ontwerpfase om van deze 

winterstalling een jaar rond stalling te maken. 

 

 Toezicht & Handhaving Algemeen De situatie waarin het team buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) is 

uitgebreid met twee tijdelijke fte en de capaciteit van toezicht (2 fte) is en wordt 

nog enige tijd gecontinueerd Zij worden met name ingezet op de handhaving van 

de geldende noodverordening. De verruimingen van 1 juni en 1 juli en het goede 

strandweer betekenen dat deze capaciteit meer dan nodig is. 

  Recreatieparken De begunstigingstermijnen van beschikkingen waarbij mensen de door hen 

gehuurde recreatiewoning dienden te verlaten, zijn nogmaals met 8 weken 

verlengd, zodat zij in deze periode niet op straat kunnen komen te staan. 

 

 Openbare Orde & 

Veiligheid 

Boa’s Het team gemeentelijke handhaving (Boa’s) bestaat momenteel uit 5 fte ( 4 vaste 

krachten en 1 inhuur) en daarbij een (1) vakantiekracht. De formatie wordt vanaf 

medio juni tijdelijk uitgebreid met 1,5 fte inhuur en 2 vakantiekrachten. Met deze 

uitbreiding kunnen wij voldoen aan de werkzaamheden en taken die de 

gemeentelijke handhaving m.b.t. de noodverordening moet uitvoeren. 

 


