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Beleid Veiligheid, Toezicht & Handhaving 
Eind december 2018 heeft de provincie ons geïnformeerd dat het VTH-beleid omgevingsrecht is 
beoordeeld en adequaat is bevonden. 
 
Handhaving 
In januari wordt een aantal personen die permanent wonen in een recreatiewoning aangeschreven. 
Het betreft mensen die nog staan ingeschreven nadat een gedoogbeschikking is geweigerd en 
personen die – ondanks langdurig ingeschreven te staan – nooit verzocht hebben om een 
gedoogbeschikking. 
Verder ontvangt een 15-tal eigenaren van woningen een waarschuwing, omdat de woning wordt 
aangeboden als vakantieadres.   
 

Sinds half januari beschikken onze BOA’s over portofoons, zodat zij bij calamiteiten snel in contact 
komen met de politie. 
 
Paspoorten thuis bezorgen 
In Juni 2018 zijn we gestart met deze dienstverlening. Gemiddeld worden er paar maand 6 
documenten bezorgd. 
De gemiddelde klanttevredenheid is een 9,4. 
 
Gezichtsherkenning 
In januari is bij de balie een documentenscanner geïnstalleerd. Deze controleert 
identiteitsdocumenten (zowel Nederlandse als buitenlandse) op echtheidskenmerken. 
Met behulp van een gezichtsherkenningscamera kunnen de foto’s (op het document en op de chip) 
van het gecontroleerde document worden vergeleken met de toonder. 
 
Communicatie voortaan via Zondagskrant 
Vorig jaar heeft een aanbestedingsprocedure voor het gemeentenieuws plaats gevonden. Hierdoor 
plaatsen wij sinds 1 januari 2019 1x per 2 weken het gemeentenieuws in Schagen op Zondag (SoZ). 
Voorheen was dit in het Schager Weekblad (SW). De aankomende weken plaatsen wij een 
advertentie in het SW met de verwijzing voor het gemeentenieuws naar het SoZ. Het contract is voor 
2 jaar met daarna 2x de mogelijkheid om het contract met 1 jaar te verlengen. In de loop van de 
eerste helft van 2020 gaan wij bekijken of deze manier van communiceren nog steeds aansluit bij de 
informatiebehoefte van onze inwoners. Op basis daarvan besluiten wij of het contract wordt 
verlengd. 
  
AFAS 
Het is gelukt om per 1 januari voor wat betreft de salarisadministratie succesvol te migreren naar 
AFAS, een nieuw systeem dat gebruiksvriendelijk en stabiel is en bovendien uitgebreide 
mogelijkheden voor E-HRM biedt. In de loop van de eerste helft van dit jaar gaan we bekijken op 
welke manier de organisatie E-HRM wil benutten om optimaal bij te dragen aan organisatiedoelen, 
en  gaan we het systeem op basis van die keuzes verder inrichten en gebruiken. 
 



Arbobutler 

Met ingang van 1 januari hebben we een nieuwe Arbodienst: Arbobutler. Deze dienstverlener werkt 

op basis van dezelfde filosofie waarop ook ons extern gezondheidsbeleid is gestoeld: positieve 

gezondheid. Dit houdt in dat de focus niet ligt op de ziekte, maar op het werkvermogen van de 

medewerker, en niet op diens beperkingen, maar diens mogelijkheden.  

Alle leidinggevenden worden in het eerste kwartaal van 2019 getraind in de nieuwe werkwijze. 


