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Afdeling Taakveld Onderwerp Toelichting 

Dienstverlening    

 I&A Strategische 

partnerschappen 

softwareleveranciers 

Gemeente Schagen heeft nieuwe partnerschappen gesloten met 3 bedrijven voor 

het leveren van software. Het betreft applicaties voor het sociaal domein, het 

burgerdomein en het omgevingsdomein. Daarvoor zijn we in 2019 gestart met een 

bijzondere aanbestedings- en onderhandelingsprocedure. De contracten gaan 

met terugwerkende kracht in per 1-1-2020 en hebben een (maximale) looptijd van 

8 tot 10 jaar. 

 

Gemeente Schagen wil intensiever samenwerken met deze leveranciers om de 

gemeentelijke bedrijfsvoering en (digitale) dienstverlening aan inwoners en 

bedrijven verder te kunnen innoveren. Het samenwerken aan pilots en het voeren 

van een kwartiermakerschap door Schagen voor nieuwe ontwikkelingen maakt 

deel uit van het partnerschap en levert de gemeente daarbij voordelen op. 

 

  Bestuurlijk 

informatiesysteem 

Gemeente Schagen is op zoek naar een integraal bestuurlijk informatie- en digitaal 

vergaderapplicatie voor MT, college én raad, dat optimaal aansluit bij de huidige 

behoeften en voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van 

archiefvorming, informatiebeveiliging & bescherming privacy. Deze applicatie 

vervangt de huidige applicaties. We besteden dit aan via een Best Value  

procurement. Deze aanbesteding is inmiddels geplaatst op Tenderned. In 

september verwachten we met één leverancier verder te gaan en de 

concretiseringsfase te starten.   

 

  ZO & Docuware 

(Zaaksysteem & 

DMS) 

Vanwege de Covid-19 maatregelen werkt de hele organisatie thuis. Dit leverde 

problemen op bij het ondertekenen van documenten en het verzenden van 

brieven en bijlagen. Sinds maart is het mogelijk om via ZO documenten digitaal te 

ondertekenen en automatisch te laten verzenden door DIV via de post. Sinds mei is 

het ook mogelijk getekende documenten via ZO veilig digitaal te verzenden naar 

de ontvanger.  
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  Uitvoering Besluit 

Digitale 

Toegankelijkheid 

Overheid 
 

Sinds 1 juli 2018 geldt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Hierin 

staat dat wij als gemeente per 23 september 2020 aan diverse eisen moeten 

voldoen voor onze online digitale dienstverlening.  

1. De website www.schagen.nl wordt in de laatste week van augustus 

gescand op digitale toegankelijkheid, zowel technisch als inhoudelijk. De 

eventueel te nemen maatregelen uit het testresultaat worden toegelicht in 

een toegankelijkheidsverklaring, uiterlijk 23 september 2020. 

2. Bovenstaande procedure wordt uitgevoerd op alle websites waarin de 

gemeente Schagen participeert of opdrachtgever van is. Een werkgroep is 

bezig met de inventarisatie. 

 

 Facilitair Gebruik gebouw Met ingang van 17 augustus kunnen we elkaar, zolang er geen aanscherping komt 

van de coronamaatregelen, weer deels in het gemeentehuis ontmoeten en fysiek 

vergaderen. Vanaf die datum kunnen hier weer fractie-overleggen plaatsvinden 

en werken we als organisatie en college deels weer op kantoor. Dit doen we 

volgens de richtlijnen en op een veilige manier. De zomermaanden hebben we 

gebruikt om het gebouw aan te passen en gebruiksregels af te stemmen. Vanaf 

september vinden de raadsvergaderingen weer fysiek in het gemeentehuis plaats, 

waarbij we rekening houden met de veilige 1,5 meter afstand. De voorbereidingen 

hiervoor zijn getroffen. 
 

Ruimte    

 Openbare Orde & 

Veiligheid 

Verkeersregelaars 

Sint 

Maartensvlotbrug 

Extra inzet op zaterdag 8 en zondag 9 augustus vanwege verkeersveiligheid (drukte 

naar de strand). 

  Verkeersregelaars 

parkeerplaats 

Callantsoog 

Extra inzet van vrijdag 31 juli t/m zondag 11 augustus vanwege doorstroming 

doorgaande weg en doorgang hulpdiensten en bestemmingsverkeer (drukte 

strand). 

 

  Boa’s kermis 

Warmenhuizen 

Extra inhuur Boa’s van vrijdag 14 t/m maandag 17 augustus (2 personen) voor de 

kermis Warmenhuizen. 

 Toezicht & Handhaving Handhaving 

recreatieparken  

De termijnen van ca. 35 handhavingsbesluiten die zien op het beëindigen van 

(permanente) bewoning van recreatiewoningen met name op Park de Horn, zijn 
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voor een laatste maal uit coulance in verband met de coronamaatregelen 

verlengd met 8 weken.    

  Handhaving 

toeristische verhuur 

van woningen 

In de twee voorgaande jaren zijn circa 50 adressen bezocht, waarvan op basis van 

aanbiedingen op het internet of melding van omwonenden werd vermoed, dat 

deze werden verhuurd aan toeristen. Daar waar een last onder dwangsom (ca. 10 

adressen) is opgelegd zijn deze adressen. Verder zijn ca. 12 ‘nieuwe’ adressen 

bezocht.  

 Vergunningen & 

Bijzondere Wetten 

Evenementen De Corona-crisis heeft veel onzekerheden met zich meegebracht voor m.n. de 

organisatoren van evenementen. Nu de maatregelen per 1 juli zijn versoepeld, 

vinden er weer mondjesmaat evenementen plaats. De evenementen moeten 

opnieuw worden aangevraagd, voldoen aan de strenge corona-maatregelen en 

er moet ook een planvorming voor aangeleverd worden. Vergunningverleners zijn 

veelvuldig in overleg met organisaties van evenementen en adviserende diensten 

om mogelijkheden voor de doorgang van evenementen te bespreken. 

  Horeca en corona-

terrassen 

70 ondernemers hebben sinds half mei een aanvraag ingediend voor een 

terrasuitbreiding. In nauwe samenwerking met de collega’s  van Toezicht en 

Handhaving en Openbaar Gebied/Verkeerszaken, zijn deze aanvragen opgepakt 

waarbij de aanvrager binnen één tot hooguit twee weken antwoord van ons heeft 

mogen ontvangen. 51 aanvragen hebben wij kunnen honoreren. Overige 

aanvragen zijn in overleg met de aanvragers besproken: er zaten m.n. veel 

informatieverzoeken bij over de versoepeling van de maatregelen en hoe de 

horeca hiermee om kon gaan. 

 

  Huisvesting Een nieuwe taak waar binnen VBW nu aandacht aan moet worden gegeven is het 

behandelen van verzoeken om indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in 

de Huisvestingswet 2014. Daarvoor wordt momenteel gewerkt aan het opstellen 

van nadere beleidsregels en een werkproces. Aandachtspunt daarbij is dat het 

gaat om een verdeling van schaarse middelen om te voorzien in een primaire 

levensbehoefte (huisvesting). Het gevolg daarvan is dat een negatieve beschikking 

veel emoties kan oproepen aan de zijde van de betrokken woningzoekende. 
 


