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Identiteit fraude jeugd
Door toename identiteitsfraude onder de jeugd met name in het uitgaansleven heeft de gemeente
Schagen zich ingezet om de jeugd (categorie van 16 t/m 18 jaar) zich ervan bewust te maken tot
welke ernstige gevolgen dit kan leiden. Hier hebben we al actie op ondernomen: berichtgeving in de
krant, website Schagen, social media, flyers gestuurd naar deze categorie jeugd, flyers opgehangen
bij meest bezochte horecagelegenheden en flyers meegegeven bij het ophalen van een nieuwe
identiteitskaart.
Gezicht bedekkende kleding
Vanaf 1 augustus 2019 is het verboden gezicht bedekkende kleding te dragen in het openbaar
vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Gemeente Schagen heeft
gezorgd voor bekendmaking d.m.v. berichtgeving in de krant, website Schagen, social media, een
banner in de aankomsthal van het gemeentehuis. Intern is het gecommuniceerd over hoe wij als
gemeente Schagen hiermee om zullen gaan.
Evaluatie verkiezingen (Provinciale Staten en Waterschap)
Uit de evaluatie verkiezingen (Provinciale Staten -en Waterschap verkiezingen) is de vraag naar voren
gekomen of er voldoende stembureaus zijn. Dit zal in de voorbereiding (3e kwartaal 2020)
meegenomen worden in de voorbereiding voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.
Evenementenvergunningen
Dit zomerseizoen (periode 1 mei 2019 tot 21 augustus 2019) zijn er 29 meldingen ontvangen voor het
opnieuw organiseren van een evenement met een meerjarige vergunning. Er zijn 32 “nieuwe”
evenementenvergunningen aangevraagd. Opvallend is het relatief hoge aantal
meldingen/vergunningen (26) dat wordt aangevraagd binnen de 8 weken voor de datum van het
evenement die de Apv hiervoor stelt. Bij ruim een kwart hiervan bedraagt de tijd tussen aanvraag en
aanvang van het evenement zelfs minder dan drie weken. Dit maakt de beoordelingstijd voor de
gemeente en haar adviseurs eigenlijk te kort. Volgend evenementenseizoen hopen wij hier met
behulp van een evenementencoördinator een slag in te slaan.
Rapportages
Het college heeft de rapportages van de afdeling Ruimte en de Omgevingsdienst op de gebieden
vergunningverlening, toezicht en handhaving ontvangen. Er is geen reden om de prioriteiten uit het
VVTH beleid aan te passen. Er valt een afname van het aantal bouwvergunningen en sloopmeldingen
te constateren. Bij de Omgevingsdienst is sprake van een afnemende cijfers die waarschijnlijk
voortkomen uit de vermindering van taken door de gemeente Schagen.
Verhuur recreatieve woningen
Alle adressen waarvoor eerder een waarschuwing is afgegeven, omdat zij voor recreatieve verhuur
werden aangeboden, zijn in de zomer bezocht. Er zijn 57 recreatiewoningen gecontroleerd op
bewoning in strijd met het bestemmingsplan in het kader van het project revitalisering
recreatieparken. Bij 18 recreatiewoningen wordt een handhavingstraject gestart. In 15 gevallen is
geen overtreding geconstateerd. Bij de overige panden is nader onderzoek nodig.
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Security maturity assessment
De gemeente Schagen neemt informatieveiligheid serieus. Om deze reden is een onafhankelijke
partij gevraagd een assessment af te nemen om te onderzoeken hoe de zaken op dit gebied zijn
geregeld binnen de gemeente, een zogenaamd security maturity assessment (SMA). Dit SMA is
ingegaan op een breed scala van factoren, onder te brengen in de domeinen mens, proces en
techniek. Daarnaast is dit SMA een benchmark waarbij de uitkomsten zijn vergeleken met andere
overheidsinstanties en met andere organisaties waarbij een zelfde SMA is afgenomen.
De gemeente Schagen scoort 50%, onderverdeeld in de factor mens (63%), proces (52%) en techniek
(46%). Dit is een ruim boven gemiddelde score, zowel vergeleken met andere overheden (37%), als
ook in het algemeen (36%). “Een score van 50%, oftewel een niveau 3 (op een schaal van 1 tot 5)
geeft weer dat de gemeente goed in control is over informatieveiligheid. Dit in control zijn betekent
dat er gemiddeld genomen genoeg maatregelen zijn getroffen voor het voor het voorkomen,
detecteren en reageren op incidenten op de drie domeinen mens, proces en techniek.”
Benchmark 2018-2019 (KPI’s).
Jaarlijks toezicht is uitgevoerd door de archiefinspecteur van het RHC Alkmaar en verwerkt in de
benchmark 2018-2019 (KPI’s).
De gemeente Schagen heeft in vergelijking met vorig jaar een lichte achteruitgang geboekt. Dit heeft
vooral te maken met wijze waarop de gemeente om gaat met de vervanging van hiervoor in
aanmerking komende archiefbescheiden. Ook ligt er een reeks punten die aandacht behoeven en
planmatig opgepakt dienen te worden. Met name de verbetering en optimalisatie van de digitale
informatievoorziening, waarin archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat op
een duurzame wijze worden beheerd, vergt een structurele en consistente aanpak. Daarbij is
het van belang dat er voldoende (financiële) middelen en mensen beschikbaar worden gesteld.
De organisatie gaat hierbij voortvarend te werk.
Met het aantrekken van een Adviseur Informatiebeheer zal vorm worden gegeven aan
bovenstaande aandachtspunten en verbeteringen. Te verwachten is dat dit van invloed gaat zijn
op de toekomstige benchmark.
Reddingsbrigades
De Gemeente Schagen heeft de N.I.V.Z. (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties) gevraagd om
een onderzoek te doen bij en op onze stranden. Het rapport zal als een vorm van ‘nulmeting’ worden
gebruikt m.b.t. veiligheid. Wij zijn als gemeente, samen met de reddingsbrigades, verantwoordelijk
voor het zo veilig mogelijk houden van onze stranden, nu en in de toekomst.
Omgevingsvisie
Op dit moment zijn we volop bezig met de aanbesteding om een bureau in te huren voor de
procesbegeleiding en het schrijven van de Omgevingsvisie. Ook een MER-rapportage en een
communicatieplan worden onderdeel van de opdracht en dienen in de aanbesteding te worden
meegenomen. 3 Bureaus hebben kenbaar gemaakt te willen inschrijven. De selectie van het bureau
zal in september plaatsvinden. We verwachten in oktober te kunnen starten.
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