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Afdeling

Taakveld

Onderwerp

Toelichting

Dienstverlening

Front-office

Coronamaatregelen
en dienstverlening

Nadat op 14 december onze premier strengere maatregelen aankondigde,
maatregelen die nog strenger zijn dan we in maart dit jaar hadden, hebben wij
hier onze dienstverlening enigszins op aangepast. Gemeenten mochten wel de
dienstverlening door laten gaan omdat wij onder de essentiële winkels vallen. De
dienstverlening gaat door. Alleen hebben we wel de deur van het gemeentehuis
weer dicht gedaan en wordt deze alleen open gedaan als een inwoner of
ondernemer een afspraak heeft. Zomaar binnen lopen kan niet meer. We doen dit
om zoveel mogelijk de klantenstromen te kunnen reguleren en zodat er niet te veel
mensen in de hal van het gebouw komen. Zodra er een versoepeling komt
waarbij er meer bewegingen van mensen zijn toegestaan, gaan we de deur weer
open doen op de momenten dat wij voor publiek geopend zijn.
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Informatieveiligheid

Begin december is gemeente Hof van Twente getroffen door een grootschalige
hack. Hierbij is een groot deel van de informatie van deze gemeente, en tevens
een groot deel van de back-up, versleuteld door hackers. Dit heeft geleid tot veel
(financiële) schade.
Uiteraard trekken wij hier, mede ondersteund door de Informatiebeveiligingsdienst
(IBD, onderdeel van de VNG dat zich bezig houdt met informatiebeveiliging voor
en door gemeenten), lering uit. De IBD is met een tiental
maatregelen/aanbevelingen gekomen om hacks als deze te voorkomen. Een
aantal van deze maatregelen hebben wij reeds geïmplementeerd. Enkele andere
maatregelen zijn we momenteel mee bezig te implementeren, waaronder
software dat continu scant op kwetsbaarheden in onze systemen, en software die
malafide processen (zoals het op grote schaal versleutelen van bestanden) kan
opmerken en direct een halt toeroepen. Bewustwording rond dit onderwerp onder
medewerkers blijft ook essentieel om ellende als dit te helpen voorkomen. Hier blijft
dan ook de aandacht voor.
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Toezicht & Handhaving

Vergunningen &
Bijzondere Wetten

Twm

De tijdelijke wet maatregelen Covid-19 betekent dat een aantal
handhavingsbevoegdheden formeel niet meer bij de voorzitter van de
Veiligheidsregio liggen, maar bij onze burgemeester. De huidige lockdown
betekende dat ook de nieuwe maatregelen, zoals mondkapjesplicht, maar ook
winkelsluiting dienden te worden gecontroleerd. Uitgangspunten waren daarbij
zichtbaar aanwezig zijn en in contact komen en blijven met ondernemers.

Vuurwerk

Het vuurwerkverbod heeft zijn schaduw vooruit geworpen. De extra controles op
het afsteken van vuurwerk gedurende de verkoopdagen is komen te vervallen,
maar sinds de aankondiging van het verbod neemt het aantal meldingen van het
afsteken van vuurwerk toe en gebeurt dit meer verspreid in de tijd. Met name in
Tuitjenhorn is een aantal weekenden in samenwerking met de politie extra ingezet
op het voorkomen van vuurwerkoverlast

Illegale bewoning

De afgelopen periode is door toezichthouders (en juristen) extra ingezet op
meldingen van illegale bewoning. Er zijn circa 10 handhavingsbesluiten genomen
inzake de bewoning van recreatiehuisjes en 7 zaken betreffende de bewoning van
bedrijfspanden.

Huisvesting
arbeidsmigranten

De handhaving rond de huisvesting van arbeidsmigranten zal de komende jaren
regionaal worden opgepakt. De eerste regionale bijeenkomsten voor het opstellen
en vormgeven van een aanpak zijn gepland voor begin januari 2021.
Het team heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de continuering van de
vergunningverlening van reguliere aanvragen. Ook zijn er voorbereidingen
getroffen voor de ontheffingsmogelijkheid van de nieuwe Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19. Er worden veel vragen gesteld over de wijzigende corona
maatregelen. Deze worden integraal opgepakt (OOV) en beantwoord.
Daarnaast is er veel overleg over de Urgentieverordening en het nader uitwerken
van een stappenplan/werkproces voor de uitvoering hiervan.
De afgekondigde harde lockdown was aanleiding om de weekmarkt in Schagen
drastisch om te gooien. De marktondernemers zijn allen op de hoogte gebracht
van de maatregelen, het marktterrein is compact en coronaproof gemaakt zodat
het toezicht hierop gemakkelijker is uit te voeren.
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Ontwikkeling

Omgevingsvisie

In de afgelopen 2 maanden hebben we 2 raadsbijeenkomsten over de 50%-versie
van de Omgevingsvisie gehouden: informatief en oefenen. De opkomst was groot
en de sessie zijn goed verlopen. We hebben goede gesprekken gevoerd en de
vragen kunnen beantwoorden. Op 18 januari staat de volgende bijeenkomst
gepland met als doel om de 50%-versie vrij te geven voor participatie.
Na de participatieronde kunnen we vervolgens de Omgevingsvisie sterker maken.
We gaan dan toewerken naar de 80%-versie. De 80%-versie zal vervolgens met uw
raad besproken worden. Daarna volgt nog een inspraakronde waarna de
eindversie ter finale besluitvorming zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
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