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Afdeling Taakveld Onderwerp Toelichting 

Dienstverlening Burgerzaken Verkiezingen Stembureaus  

Het team Verkiezingen is momenteel aan het onderzoeken of alle gebruikelijke 

stembureaus geschikt zullen zijn om als Corona-proef stembureau aangewezen 

te worden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.   

De zorginstellingen zullen wegens de kwetsbaarheid niet geschikt/ beschikbaar 

zijn. Eventueel kan er wel een “bijzonder” stembureau aangewezen worden 

waarbij de toegang beperkt wordt tot kiezers die er wonen of verblijven én 

eventueel het personeel. Hierbij zal er tevens één of meer personen als 

waarnemer aangewezen moeten worden.  

De scholen in Schagen zijn na onderzoek en overleg met het schoolbestuur ook 

niet geschikt/ beschikbaar bevonden.  

Het wordt nog een hele opgave om voor de locaties die niet geschikt/ 

beschikbaar zijn nieuwe stemlokalen te vinden, willen we het aantal stemlokalen 

op peil te houden. 

 

Stembureauleden 

In plaats van de verplichting  om drie stembureauleden aan te wijzen in een 

stembureau zullen er bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 vier 

verplichte stembureauleden  aangewezen moeten worden. Geadviseerd is om 

ook gemeenteambtenaren te benaderen of zij zich hiervoor in willen zetten. 

Hiervoor is reeds intern een oproep aanmelding voor stembureau-lid of teller 

uitgegaan.   

  

Wervingscampagne  

Eind november/begin december start een landelijke campagne om 

stembureau- leden te werven. De campagne is gericht op het ondersteunen van 

gemeenten bij het vinden van voldoende leden.  

 

 Frontoffice Telefoon/ bezoek  In verband met de covid-19/corona-omstandigheden hebben we dit jaar diverse  

extra maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen van zowel de klant 

als de medewerkers. Zo hebben we in de publiekshal schermen van plexiglas en 

een desinfectiezuil laten plaatsen en dragen de medewerkers plastic 

handschoenen en een mondkapje. Overigens dragen ook de klanten over het 

algemeen een mondkapje, wat fijn is.  
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Telefooncontacten via de telefooncentrale vinden hoofdzakelijk vanuit huis 

plaats. Vanwege de getroffen maatregelen heeft de klant enige tijd niet zelf 

digitaal afspraken kunnen maken voor de baliecontacten, maar diende dit 

telefonisch te gebeuren. Op deze manier kunnen de telefoniemedewerkers de 

afspraken in overleg met de klant inplannen.  

    

 I&A BBV-systeem – 

gunning aan Visma 

Roxit i.s.m. Gemeente-

Oplossingen 

De gemeente heeft een ‘beste value’ aanbestedingsprocedure gevoerd voor 

een nieuw bestuurlijk besluitvormingssysteem (BBV), inclusief een nieuw raads-/ 

burgerportaal. De levering van het nieuwe systeem met de naam ‘Besluitstraat’ is 

gegund aan het bedrijf Visma-Roxit in een samenwerking met het bedrijf 

Gemeente-Oplossingen. De komende maanden worden de verschillende 

besluitvormingsprocessen van de gemeente in het systeem gezet en getest. De 

organisatie en het bestuur gaan met ingang van 1 april 2021 met het nieuwe 

systeem aan de slag. Het nieuwe systeem biedt meer mogelijkheden voor de 

gemeente en biedt een volledig papierloos proces met digitaal accorderen en 

bijvoorbeeld ook digitaal stemmen voor raadsleden. 

 

  Digitale 

toegankelijkheid 

Schagen loopt op schema met het traject voor de digitale toegankelijkheid. Het 

besluit Digitale Toegankelijkheid stelt dat de website en andere digitale 

voorzieningen van de gemeente zo zijn ingericht dat deze zijn te gebruiken en te 

begrijpen door iedereen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het instellen van de 

lettergrootte, het contrast, het kunnen voorlezen,  een logische structuur en 

begrijpelijke teksten. En ook bijvoorbeeld het live ondertitelen van 

raadsvergaderingen en het gebruik van een standaard voor pdf-bestanden. 

    

Ruimte Bouwprojecten 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, Strandweg 

2. De afgelopen maanden is in bouwteam gewerkt aan het definitieve ontwerp, 

technische omschrijvingen en afwerkstaat. CRK (Welstand) heeft ingestemd met 

het ontwerp. Nog dit jaar wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. 

Aansluitend zal uw raad worden gevraagd het aanvullend bouwkrediet vrij te 

geven dat in de begroting 2021 is opgenomen voordat er wordt gegund. 
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  Huisvesting 

Reddingsbrigade Sint 

Maartenszee 

De gemeente is in onderhandeling met Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf 

over de overname van een deel 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. Rijksvastgoedbedrijf 

staat positief tegenover levering aan de gemeente en de begeleiding van de 

gedeeltelijke sloop door de gemeente. 

    

 Openbare Orde & 

Veiligheid 

Brandweer Per 1 januari 2021 start de heer Mostapha Nazih als nieuwe teamcommandant 

van het team Noordkop. Hij is de opvolger van Ike Kortleven die inmiddels met 

pensioen is gegaan.  

 

  Politie  Mevrouw Maartje Wensma is benoemd tot teamchef van basisteam Den Helder. 

Zij is de opvolger van mevrouw Lisette Boekhorst die in februari een andere 

functie is gaan bekleden binnen de politie.  

 

  Cybercrime/ 

mediawijsheid  

In de periode vanaf beging september tot begin december draait de gemeente 

mee in het regionale project Hackshield.  HackShield heeft maar één doel: een 

volledig cyberveilige generatie (1.000.000 kinderen) die zorgeloos over het web 

kan navigeren en de oudere generatie hierin kan bijstaan. 

 

Het project richt zich op de mediawijsheid van kinderen in de leeftijd van 8 tot en 

met 12 jaar.  Hackshield is een online game waarin kinderen leren hoe ze zichzelf 

en hun omgeving wapenen tegen online gevaren. Door het spelen van de game 

leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen tegen digitale gevaren. 

Het spel zorgt tevens voor een gedragsverandering bij de ouders/verzorgers van 

de spelende kinderen. In het spel moeten kinderen hun ouders/verzorgers ook 

beschermen tegen digitale gevaren. Daarnaast worden ouders/verzorgers ook 

bij het spel betrokken doordat zij samen met de kinderen vragen moeten 

beantwoorden. 

 

In Schagen hebben tot nu toe 77 kinderen meegedaan aan Hackshield.  

In december worden de beste Cyberagents uit de gemeente Schagen 

gehuldigd.  
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 Toezicht & Handhaving Boa De Boa’s blijven onveranderd werkzaam aan de handhaving van de 

Noodverordening inzake Corona (Covid-19) en de Fixi-meldingen. Bovendien 

ondersteunen zij de jongerenwerkers in het opvolgen van de maatregelen en het 

verlenen van zorg.  Ook werken zij samen met de politie in de aanpak van 

corona, jeugdproblematiek, overlastmeldingen en vuurwerkoverlast.  

 

  Uitvoeringsprogramma Het derde kwartaal laat een onveranderd beeld zien ten opzichte van het 

tweede kwartaal. Corona is nauwelijks van invloed op het aantal gevraagde 

omgevingsvergunningen en het toezicht op deze vergunningen vind conform 

programma plaats. De cijfers van toezicht en handhaving, vergunningen en 

bijzondere wetten en veiligheid worden echter sterk beïnvloed door de strijd 

tegen corona. In april besloot het college dit onderwerp te prioriteren boven de 

overige prioriteiten in het uitvoeringsprogramma. De meest recente 

ontwikkelingen geven geen reden die prioritering te wijzigen.  

 

  Recreatieve verhuur 

van woningen 

In het laatste kwartaal wordt al een aanvang gemaakt met de aanpak van 

recreatieve verhuur van het reguliere woningaanbod. Door een groep van circa 

30 adressen te controleren wordt meer inzicht verkregen in de omvang van het 

probleem en efficiënte manieren om dit aan te pakken.    

 

  Klei op de weg De koolcampagne is weer begonnen. Per 28 september zijn de dagelijkse 

controles door onze boa’s en Regio Control weer begonnen. Zij spreken agrariërs 

aan op het schoonmaken en schoonhouden van de gemeentelijke wegen 

indien deze vervuild raken met klei. 

    

 Vergunningen & 

Bijzondere Wetten 

 Daar waar mogelijk hebben wij de afgelopen maanden organisatoren 

ondersteunt met het mogelijk maken van evenementen. Daarnaast hebben wij 

de afgelopen (corona)periode aangegrepen om het proces rondom 

vergunningverlening van evenementen te verbeteren en efficiënter in te richten 

aan de hand van een LEAN-traject.  

De afgelopen weken hebben wij, ondanks de onzekere periode die voor ons ligt, 

al voorbereidingen getroffen voor de evenementenkalender van 2021.  
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In navolging van de zomerterrassen is er een routekaart winterterrassen Schagen 

1 oktober 2020 -1 maart 2021 opgesteld. Ondernemers zijn uitgenodigd om hun 

plannen m.b.t. het exploiteren van de winterterrassen in te dienen.  Hoewel op dit 

moment de horeca niet geopend mag zijn, wordt er hard gewerkt om de 

plannen  integraal te beoordelen. Zodra er versoepeling mogelijk is, kunnen 

ondernemers hun plannen dan direct tot uitvoer brengen. 

    

 Omgevingswet Omgevingsvisie In het derde kwartaal van dit jaar heeft het college de Omgevingsvisie 

behandeld. De aankomende maanden worden gebruikt om met de raad de 

speerpunten en de waardenkaart, samen de 50%-versie van de Omgevingsvisie 

te bespreken. Dit gebeurt in een 3-tal stappen, namelijk informeren, oefenen en 

een oordeelsvormende vergadering. Doel is om de 50%-versie vrij te geven voor 

participatie. Vervolgens zal de 2e week van de Omgevingsvisie in het 1e kwartaal 

van 2021 gaan plaatsvinden.  


