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ONDERWERP
Stand van zaken met betrekking tot de BAG
ADVIES
Akkoord te gaan met van het voornemen om de BAG audit uit te stellen tot het Iaatste
kwartaal van 2014
TOELICHTING
Inleiding
De Wet basisregistraties adressen en gebouwen verplicht elke gemeente zijn BAG
administratie eens per drie jaar te Iaten controleren. Deze zogenaamde Beheeraudit is
door het ministerie van IenM gepland voor het eerste kwartaal van 2014. De hoeveelheid
dagelijkse werkzaamheden en de periodieke werkzaamheden zijn substantieel. Door de
werkzaamheden in combinatie met de (toekomstige) ontwikkelingen zijn we genoodzaakt
om te kiezen voor uitstel van de audit.
De BAG werkzaamheden
Op basis van een analyse van de genoemde werkzaamheden is de conclusie:
1. dagelijkse beheedaken zijn substantieel en vragen een behoorlijke inzet aan uren
2. ten behoeve van de actualiteit van d. e gebouwgegevens en de verbetering van
kwaliteit van de àdministratieve gegevens dient er nog op diverse onderdelen een
inhaalslag te worden gemaakt. De reguliere behee|aken zijn nog onvoldoende
ingebed, er is sprake van yeel ad hoc werkzaamheden.
3. landelijke ontwikkelingen voor kwalitei|sverbetering van de registratie drukken
behoorlijk op de beschikbare urencapaciteit.
De BAG beheeraudit
De BAG beheeraudit richt zich op de volgende ondç|erpen:
1. De kwaliteit van de gegevens in de registratie (Zowel gebouwen als verblijfsobjeden.)
2. De kwaliteit van de processen
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2.1 Inbedding processen in de organisatie
2.2 Uitvoering processen in de organisatie
3. Dé k|aliteit van het gebruikte informatiesysteem
samenvattinq
vanwege beperkte capaciteit, afspraken of Iopende trajecten is het onwaarschijnlijk dat we
aan de eisen van de audit voldoen. We hebben voor wat betreft in te zetten uren rekening
te houden met:
. project digitaal/digitalisering waarin de processen opnieuw beschreven/lean
gemaakt worden ;
. verhuizinj naar het nieuwe stadhuis;
. personele (onderlbezetting, onder andere als gevolg van FLOW;
. samenwerking op het gebied van ICT waarin verplaatsing BAG afhankelijke
Iicaties en realiseren uitwijkvoorziening ingere|eld gaan worden;
a pp
. onderzoek naar toekomst van Belastingen en inrichten verplichte BAG-WOZ
koppeling ;
. öntbreken van een gegevensbeheerder en adequaat gegevensmanagement;
. techniyche voorzieningen die nog ingericht of ge-update moeten worden;
. de verwerking van de nieuw gekarteerde objecten (gebouwen) uit de Iuchtfotoanalyse.
Itortom, de kans dat we ip het eerste kwartaal van 2014 een succesvolle audit ondergaan
is klein. Uitstel geeft net dat beetjç extra tijd wàarin de verhuizing achter de rug is en
iedereen aan de nieuwe omgeving en mani|r van werken gewend is.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a.
Niet kan toepassing
FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
FINANEIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Niet van toepassing
EOMMUNICATIE/PARTICIPATIE
voor wie is dit advies van b-elann'?:
4. Interne organlsatie
N dere specincatie: om op beargumenteerde wijze uitstel te krijgen van het ministerie
a
van infrastructuur en milieu voor de beheeraudit van de BAG is een B&W advies nodig
Geadviseerd wordt de volqende communicatie-instrumenten te nebr-uiken-'.
*:* Niet van toepassing
Geadviseerd Wordt de V-olqende paoicinatie-instrumenten te Clebruiken :
4* Niet va n toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
MT Bedrijfsvoeri ng en DT
Exte rn :
BIJLAGEN
Onenbaar:
DT voorstel
N- iet-openbaar:
Niet van toepassing
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