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Team

Taakveld

Onderwerp

Toelichting

IenA Advies

Stand van Zaken
onderzoek Joods
Vastgoed

Vanuit het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een brief ontvangen

Informatie & Advies
over de stand van zaken rondom een onderzoek naar het ‘geroofd joods vastgoed’
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het betreft hier panden uit joods bezit die
door de Duitse bezetter in beslag zijn genomen en vervolgens zijn doorverkocht.
Vorig jaar is er door het televisieprogramma Pointer aandacht besteed aan deze
kwestie wat zorgde voor hernieuwde aandacht en met name de rol die
gemeenten hierbij gespeeld hebben.
Op verzoek van het Algemeen Bestuur van het RHCA is er een inventarisatie
gehouden bij welke gemeenten in onze regio dit speelt (en in welke omvang). In
Schagen betreft dit 2 directe panden en 2 panden elders in het land maar wel in
bezit van inwoners van de gemeente Schagen.
Er een optie om mee te doen aan vervolgonderzoek. Gemeente Schagen doet
graag mee aan dit vervolgonderzoek.
Publieke
Dienstverlening

Front Office

Verruiming
openingstijden

Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn de openingstijden van het
gemeentehuis verruimd. Met ingang van maandag 27 september zijn de
openingstijden:
maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 17:00 uur;
vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur.
Uiteraard is de receptie gedurende deze tijden bezet.
De openingstijden van de balies in de hal zijn:
• Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur
• Dinsdag en woensdag ook van 13.00 uur tot 16:30 uur
• Woensdagavond ook van 17.30 uur tot 20.00 uur
Alles gaat op afspraak en de afspraken kunnen ook zelf weer worden ingepland via
de website.
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P&O Plus

P&O

Vacatures

Vacatures die regelmatig vacant zijn, zoals projectleider en beleidsadviseur komen
permanent op de site te staan.
HR stelt samen met de leidinggevenden per team een overzicht op met daarin:
1. De actuele vacatures
2. Vacatures waar nu inhuur op zit
3. Gewenste uitbreiding/investering
4. Uitstroom 60+
Op basis van deze inventarisatie wordt een wervingsplan op maat gemaakt.
Na de herfstvakantie voert de gemeentesecretaris met alle teams een gesprek over
Schagen als werkgever met als doel (naast kennismaking) op te halen waarom
medewerkers voor Schagen als werkgever kiezen. Op basis van deze informatie zal
het werkgeversmerk Schagen nog duidelijker gepositioneerd worden. Dit zal
terugkomen in een site “Werken bij ...” en ook zullen social media meer ingezet
gaan worden.

Juridische zaken

Werving & selectie

De recruiter start per 1 november 2021.

Binden en boeien
huidige
medewerkers

Acties:

Ambtelijk horen

Het ambtelijk horen zou onder uw aandacht worden gebracht.

•

Het opzetten van een (interne) talentenpool

•
•

Serie HR workshops voor leidinggevenden
Verkenning met gemeenten in NH voor een gezamenlijk traineeprogramma

De interim-secretaris is verzocht dit als onderwerp mee te nemen in zijn opdracht
ten aanzien van de organisatie. Voor nu kan worden meegedeeld dat het ambtelijk
horen binnen het ruimtelijk domein niet altijd meer het uitgangspunt vormt en dat
het aantal bezwaarschriften dat aan de bezwarencommissie uit handen wordt
gegeven toeneemt.
Deze commissie en de ambtelijke ondersteuning is daar niet op ingericht en zal bij
deze tendens uitgebreid moeten worden. Dit zal extra kosten met zich mee
brengen.
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Ruimtelijke projecten
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Bouwprojecten

Huisvesting KNRM
reddingsstation
Petter en
Reddingsbrigade
Petten

Op 21 september 2021 stemde uw raad in met de nieuwe huisvesting voor de
Reddingsbrigade Petten en het KNRM reddingsstation Petten en stelde het
bouwkrediet daarvoor beschikbaar.
De laatste hand wordt gelegd aan de contracten voor de gunning en in oktober
wordt gestart met het oprichten van de tijdelijke huisvesting en de sloop van de
botenloods. Verwachte oplevering is voor het zomerseizoen 2022.

Ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsvisie
gemeente
Schagen

Na de oordeelsvormende vergadering van 9 juni heeft de ontwerp Omgevingsvisie
voor 6 weken ter inzage gelegen. Gelijktijdig heeft het startgesprek met de
commissie m.e.r. plaatsgevonden. In totaal hebben we 14 reacties ontvangen. Het
advies van de commissie m.e.r. wordt eind september verwacht. Vervolgens zal,
gezamenlijk met een advies hoe om te gaan met de reacties en het advies van de
commissie m.e.r., de eindversie van de Omgevingsvisie ter finale besluitvorming in
december worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op 6 oktober vindt er, op initiatief van een raadscommissie, een oordeelsvormende
vergadering plaats over de kaders en doelen t.a.v. wonen, die in de ontwerp
Omgevingsvisie zijn opgenomen. De bedoeling is om meer tekst en uitleg te krijgen
over deze kaders en doelen.

