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Oordeelsvormende vergadering 12-03-2019 
Actieve informatieplicht portefeuille burgemeester Marjan van Kampen 

 
 

Invoering Wnra per 1 januari 2020 
Het jaar 2019 zal in het teken staan van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra). Met ingang van 1 januari 2020 zal dit een feit zijn en vallen de ambtenaren 
onder het normale arbeidsrecht van het burgerlijk wetboek. 
Ondanks dat de overgang van rechtswege zal plaatsvinden, zal toch het nodige door de organisatie 
geregeld moeten worden. Omdat er sprake gaat zijn van een heel ander rechtsgebied waarbinnen 
gewerkt moet worden, zullen de medewerkers van P&O en Juridische Zaken ook de nodige scholing 
hebben te ondergaan.  
 
Registratie levenloos geboren kinderen 
Per 3 februari kunnen levenloos geboren kinderen bijgeschreven worden op de persoonslijst van de 
ouders in de Basis Registratie Personen. Dit kan ook voor kindjes die in het verleden levenloos zijn 
geboren. Het is vaak een emotioneel onderwerp. Zowel door de frontoffice- als de backoffice-
medewerkers van Burgerzaken wordt hier professioneel en met respect mee omgegaan. Er is 
gekozen voor een gesprek met de ouders in een aparte ruimte waar op een respectvolle manier met 
elkaar wordt gesproken. Dit wordt erg gewaardeerd. Het zijn vaak emotionele gesprekken.  
Er zijn tot nu toe 45 verzoeken ingediend voor de bijschrijving van een levenloos geboren kindje op 
de persoonslijst van een ouder.  
 
Verkiezingen: 
De organisatie voor de dubbele verkiezingen loopt op schema. De stembureaus zijn ingedeeld. De 
stempassen zijn bij de kiezer bezorgd. De kandidatenlijst is onderweg naar de kiezer en staat tevens 
op de website van de gemeente Schagen. De voorbereiding voor het centraal tellen in het dorpshuis 
Waarland is in volle gang. Voor  het centraal tellen is een apart draaiboek gemaakt. We zitten goed 
op schema. Het werven van tellers, daar zijn we  nog mee bezig.  

Het Team Verkiezingen heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de stembureau’s . 
Hiervoor is een ronde gedaan langs alle stembureaus. Tijdens deze schouw hebben we onder andere 
gelet op drempels, deuren en voldoende parkeergelegenheid. Dit hebben we voor zover mogelijk 
aangepast. 

Herinrichting van de raadzaal 
Momenteel ronden we het bestek af voor de aanbesteding van de diverse percelen. Het betreft de 
elektrische voorzieningen, verlichting, bekabeling, de inrichting van de ruimtes, de video- en 
geluidsinstallatie, vloerbedekking, gordijnen en diverse bouwkundige aanpassingen. De 
aanbestedingsprocedure start op 8 maart 2019. De herinrichting van de raadzaal en foyer voeren we 
uit in de maanden juli en augustus. De raadzaal en foyer kunnen in deze periode niet worden 
gebruikt en zijn ook niet toegankelijk voor medewerkers. 
 
Aantal inzageverzoeken 
Op dit moment zijn er twee inzageverzoeken binnengekomen, beide via het formulier op de website 
achter DigiD. Beide betrokkenen hebben gevraagd om een compleet overzicht van al hun 
persoonsgegevens binnen de gehele organisatie. Een goede leerweg, en daarnaast best wat werk om 
alle gegevens binnen de verschillende taakvelden te verzamelen. Eén verzoek is inmiddels 
afgehandeld, de andere is nog in behandeling. 
  



 
2 

Rapportage datalekken 
Over het afgelopen jaar zijn er 5 gevallen van een datalek gemeld. 
In geen van de gevallen is er sprake geweest van schade aan betrokkenen. Ook is er geen gevolg 
geweest. Er is dan ook geen aanleiding geweest betrokkenen te informeren en een stappenplan af te 
spreken ter voorkoming van herhaling. Wel is er aanleiding het belang van zorgvuldigheid te 
benadrukken wanneer gewerkt wordt met persoonsgegevens.  
Daarnaast is er één klacht binnengekomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): er werd gesteld 
dat we bij het gebruik van een formulier teveel persoonsgegevens werden uitgevraagd. Op het 
formulier is n.a.v. deze klacht een kleine wijziging aangebracht waarmee de klacht naar tevredenheid 
van de AP is afgehandeld. 
 
Reddingsbrigade en KNRM 
Het samenwerkingsoverleg tussen KNRM en Reddingsbrigade wordt deze maand herstart, gelijktijdig 
met de ontwerpfase van de nieuwe huisvesting te Petten. Bouwkredieten van partijen zijn reeds 
samengevoegd om de gezamenlijke huisvesting te realiseren. De voorlopige planning start bouw is 
vierde kwartaal 2019. 
 
Duurzaam gebruik van servies en bestek 
Naar aanleiding opmerkingen over het gebruik van plastic roerstaafjes en kartonnen bekers, zijn in 
het kader van duurzaamheid de volgende acties ondernomen: 
•    We gaan over tot de aanschaf van kartonnen bekers en roerstaafjes die volledig recyclebaar zijn 

en voor hergebruik, als grondstof, worden aangeboden. 
•    Bij openbare bijeenkomsten zal porselein, glaswerk en karton worden aangeboden 
•    Koffieresidu (koffieprut) is organisch en wordt afgevoerd in de groene afvalbak 
 
 


