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Afdeling

Taakveld

Dienstverlening

Onderwerp

Toelichting

Telefonisch

In 2019 hebben we een bereikbaarheidsonderzoek laten uitvoeren om onze

bereikbaarheidsonderzoek

dienstverlening continu te verbeteren. De algemene (telefonische)bereikbaarheid
van de gemeente scoort goed. Wat er beter kan is de bereikbaarheid van de
(vak)afdelingen en het terugbellen van onze klanten. Deze 0-meting heeft ons een
6,2 opgeleverd voor de telefonische dienstverlening. Een voldoende, maar nog
niet de excellente dienstverlening die wij nastreven. Wij gaan aan de slag met de
aanbevelingen uit het rapport.

Waarstaatjegemeente

De ondernemers binnen onze gemeente hebben in de ondernemerspeiling van

Ondernemerspeiling

‘waar staat je gemeente’ op verschillende aspecten aangegeven tevreden te zijn
met de gemeente. Op de gebieden dienstverlening, vergunningverlening, lokale
regel- en lastendruk, de relatie, het economisch beleid en het vestigingsklimaat
scoort onze gemeente beter dan gemeenten van vergelijkbare grootte.

Whatsapp

In december heeft Whatsapp haar beleid veranderd en is het voor ons niet meer
mogelijk om de berichten in de webcare-applicatie af te handelen. Door het
individueel beantwoorden van de berichten op een andere wijze, loopt de
dienstverlening via dit kanaal gewoon door. Voor onze inwoners is er niets
veranderd.

Burgerzaken

Arbeidsmigranten

Aan het PWN waterleidingbedrijf is een lijst van geregistreerde leegstaande
woningen in Schagen gestuurd. Indien na controle door het PWN blijkt dat er een
bepaald “verdacht” verbruik is, zal bij deze woningen een controle plaatsvinden.
Het resultaat zou kunnen zijn dat er inschrijvingen in de BRP gaan plaatsvinden,
waaronder eventueel arbeidsmigranten.

Burgerzaken

Buitengewone
ambtenaren van de

Per 1 januari 2020 heeft de gemeente Schagen ervoor gekozen om geen babsen
meer in dienst te nemen op contractbasis. Dit heeft te maken met nieuwe
wetgeving per 1 januari 2020. De nog lopende overeenkomsten tot 1 mei 2020
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burgerlijke stand (babs)

blijven nog geldig, na 1 mei 2020 kan een bruidspaar kiezen voor een freelancer.
Op onze website worden gegevens van een aantal freelancers opgenomen waar
een bruidspaar uit kan kiezen.

Burgerzaken

Adres en woonfraude

Om de kwaliteit van adres- en woongegevens in de basisregistratie te blijven
waarborgen is de gemeente Schagen “trekker” geworden van een regionale
overleggroep “Adreskwaliteit BRP”, waarbij omliggende gemeenten en de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij elkaar komen. Het eerste overleg zal plaats
vinden in februari dit jaar in de gemeente Schagen.

Financiën & Control

Juridische Zaken

Wnra

Afgelopen jaar stond voor personeelszaken in het teken van de Wnra (Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren). Deze wet heeft tot gevolg dat de
ambtenaren over zijn gegaan naar het civiele arbeidsrecht (het ‘gewone’
arbeidsrecht).
De nieuwe wet is van kracht geworden op 1 januari 2020. Hiervoor zijn onder
andere de interne procedures en regelingen aangepast. Alle vereiste
aanpassingen zijn doorgevoerd, zodat de organisatie op 1 januari klaar was voor
het nieuwe arbeidsrecht.

Ruimte

OOV

Brandveiligheid

Naar aanleiding van vragen over de brand aan Lepelaar 35 is verzocht dit
onderwerp breder te trekken en te beoordelen of er binnen de gemeente
Schagen nog meer locaties zijn die bij calamiteiten beperkt bereikbaar zijn voor de
brandweer.
De Veiligheidsregio is naar aanleiding van bovenstaande verzocht om inzicht te
geven in locaties die minder goed bereikbaar zijn voor de brandweer. Inmiddels
hebben ze een redelijk beeld van deze situaties maar alle externe factoren en
mogelijk al eerder gegeven adviezen moeten hier nog naast gelegd worden. Dit
kost meer uitzoekwerk dan in eerste instantie gedacht. Er ligt dus nog geen
compleet advies/inzicht. De Veiligheidsregio heeft aangegeven zelf in de lucht te
komen als een en ander is afgerond.
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OOV

Meld Misdaad Anoniem

Meld misdaad anoniem is een meldpunt, waar burgers en ondernemers, anoniem
melding kunnen maken van zaken waarvan zij vermoeden dat er criminele of
kwade intenties in het spel kunnen zijn. De meldingen lopen uiteen van geweld,
drugshandel en diefstal tot radicalisering, fraude en milieucriminaliteit. De
meldingen worden momenteel alleen doorgestuurd naar de politie en andere
opsporingsdiensten, dit terwijl een deel van de meldingen ook interessant zijn voor
de gemeente. Denk hierbij aan meldingen of fraude met uitkeringen of
ondermijning.

Ruimte

Bouwprojecten

Nieuwe gezamenlijke

Op 21 januari 2020 komt de projectgroep voor de tweede keer bij elkaar. Er wordt

huisvesting KNRM en

dan een schetsontwerp met de reddingsbrigade Petten en de KNRM Petten

Reddingsbrigade Petten

besproken en daarna verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. De volgende
stappen zijn het laten uitvoeren van alle milieu- en natuuronderzoeken die nodig
zijn voor dit bouwproject en vast te stellen of realisatie kan plaatsvinden binnen het
beschikbare budget. In het huidige budget zijn niet meegenomen:
de niet-verrekenbare BTW (wetswijziging), alle bijkomende kosten (architect,
constructeur, vergunningen, nuts-aansluitkosten en onvoorzien), gemiddeld zo’n
21,9% van de bouwkosten. De verplaatsingskosten voor de perscontainer (eis van
Staatsbosbeheer, eigenaar van de grond) die ter plaatse is opgesteld zijn ook niet
gedekt.

Bouwprojecten

Nieuwe huisvesting

Met Staatsbosbeheer is overeenstemming bereikt over de bouwlocatie. Deze

Reddingsbrigade Sint

locatie is onderdeel van het verwijderen van een aantal schietplateaus door

Maartenszee

defensie. In het huidige bestemmingsplan worden deze locaties teruggegeven
aan de natuur.

Bouwprojecten

Nieuwbouw

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

Brandweerkazerne

ingediend voor een nieuwe brandweergarage voor twee voertuigen in Dirkshorn,

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. Vanwege een
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bestemmingsplanwijziging voor de beoogde bouwlocatie wordt het bouwkrediet
bij de kadernota in 2021 aangevraagd.
Ruimte
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VBW

Drank en Horeca

Om te toetsen in hoeverre alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens
van 18 jaar voor de verkoop van alcohol houden, heeft het Nederlands Instituut
voor Alcoholbeleid STAP in het najaar van 2019 een nalevingsonderzoek
uitgevoerd in Noord-Holland-Noord. Diverse onderzoeksteams, elk bestaande uit
een 17- jarige en een 18 jarige mystery shopper, hebben in totaal 903
verkooppunten bezocht. In totaal is er 700 keer een geldige poging gedaan om
alcohol te kopen. Het gemiddelde nalevingspercentage in de regio NoordHolland Noord bedroeg 55,6%. In Schagen zijn er 50 aankooppogingen gedaan
om alcohol te kopen. In 26 gevallen is hier een correcte naleving geconstateerd.
Het nalevingspercentage voor Schagen komt hiermee op 52 %. Alle bezochte
bedrijven hebben inmiddels een brief ontvangen.

VBW

Evenementen

2020 wordt een druk evenementenjaar. Om de veiligheid te kunnen garanderen
en ervoor te zorgen dat de inzet van hulpdiensten wordt gegarandeerd, is het
noodzakelijk tijdig inzicht te hebben in de evenementen die worden
georganiseerd. De evenementenkalender is hiervoor een belangrijk instrument. In
het najaar van 2019 hebben de medewerkers van het taakveld Vergunningen en
bijzondere wetten de organisatoren van de circa 300 evenementen, die jaarlijks in
de gemeente worden georganiseerd, benaderd en gevraagd naar hun plannen
voor 2020. Alle tot nu toe bij ons bekende evenementen zijn geregistreerd op de
evenementenkalender 2020 van de Veiligheidsregio NHN. Op dit moment zijn er
voor de gemeente Schagen 155 unieke evenementen aangemeld. Het aantal
evenementendagen is 486 (peildatum 1 januari 2020.) Voor al deze evenementen
geldt dat er geen belemmeringen zijn als het gaat om de inzet van hulpdiensten.

VBW

APV en Omgevingswet

Op grond van de Omgevingswet (invoering gepland op 1 januari 2021) moet de
gemeente een “Omgevingsplan” maken. In dat Omgevingsplan worden regels
opgenomen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
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De invoering van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). In de APV staan namelijk óók regels die betrekking hebben op
de fysieke leefomgeving.
In 2020 moet worden bepaald welke regels vanuit de APV moeten worden
overgeheveld naar het Omgevingsplan en hoe dat dan vorm moet worden
gegeven. Voor de goede orde: niet alle regels uit de APV kunnen worden
overgeheveld naar het Omgevingsplan. De APV blijft dus ook na de invoering van
de Omgevingswet als zelfstandige gemeentelijke verordening bestaan.
Ruimte
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T&H

Klei op de weg

Van 9 september 2019 tot en met 20 december 2019 hebben onze buitengewoon
opsporingsambtenaren op werkdagen een ronde gereden om de staat van de
wegen in (voormalig) Harenkarspel te inspecteren op het achterblijven van klei
tijdens de koolcampagne. Indien de weg vervuild was spraken zij de agrariërs aan
op het tijdig schoonmaken van de weg. Indien zij weigerden of de vervuiling niet
tot een verantwoordelijke was te herleiden is een loonbedrijf ingeschakeld om de
weg te reinigen. In het eerste geval zijn de kosten uiteraard verhaald. Vanaf 14
september is Regio Control ingeschakeld om doordeweeks en op zaterdagen een
avondronde te houden als aanvulling op onze eigen controles. De 160 controles
hebben er 20 maal toe geleid dat een agrariër is aangesproken op de
opruimplicht. Negen maal is het loonbedrijf ingeschakeld. Helaas konden de
kosten al deze keren niet worden verhaald. Dit heeft niet kunnen voorkomen dat
er twee ongelukken hebben plaatsgevonden op gemeentelijke wegen waarbij
klei op de weg mogelijk een rol speelde.

T&H

Vuurwerkcontroles

Op de dagen dat wel vuurwerk verkocht mocht worden, maar men dit nog niet
mocht afsteken (28, 30 en 31 december (tot 18 uur)) hebben onze boa’s
gecontroleerd op het afsteken van vuurwerk. Dit ging in samenwerking met de
politie. Ondanks de krappe bezetting van een koppel en het grote te bestrijken
grondgebied hebben onze boa’s 12 maal vuurwerk in beslag genomen en twee
maal proces-verbaal opgemaakt.

T&H

Brandveiligheid

De afgelopen 2 1/2 jaar zijn de toezichthouders van het taakveld Toezicht en
Handhaving intensief bezig geweest met de inhaalslag brandveiligheid. Dat
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betekent dat de ongeveer 400 gebouwen, waarvoor een melding of
omgevingsvergunning brandveilig gebruik is afgegeven, zijn bezocht en
gecontroleerd. Een melding is nodig als er meer dan 50 mensen gelijktijdig
aanwezig (kunnen) zijn, een vergunning is nodig als er dagverblijf wordt gegeven
aan meer dan 10 kinderen of gehandicapten en/of als er meer dan 4 mensen
overnachten (logiesverblijf). Het betreft dus grote winkels, bioscopen, kerken,
verzorgingshuizen, scholen, kinderdagverblijven, sporthallen, hotels en
horecagelegenheden, maar ook bijvoorbeeld het gemeentehuis.
Naast de 400 eerste bezoeken is er nog een veelvoud aan her-controles geweest.
Bij vrijwel alle panden werden er gebreken op het gebied van de brandveiligheid
geconstateerd. De meest voorkomende gebreken zijn het niet tijdig keuren van de
brandblussers, ontbrekende of defecte aanduiding van vluchtwegen
(nooduitgang-bordjes). Het niet voldoende brandwerend zijn van plafonds,
wanden en deuren doordat er bijvoorbeeld door de wanden doorvoeringen zijn
aangebracht voor kabels en leidingen. De brandscheiding zelf verliest daarmee
zijn nut. In december 2019 is de inhaalslag nagenoeg afgerond.
In december is de horeca in Schagen gecontroleerd op het gebruik van
brandveilige (kerst)versiering. Van de 29 bezochte bedrijven hadden er 21
decoratiemateriaal geplaatst en opgehangen. In alle gevallen voldeed de
versiering aan de voorschriften.
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