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Zelfevaluatie BAG en BGT 2018

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Op grond van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) is onze gemeente verplicht om vóór 1 mei a.s. over de uitvoering in 2018
verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als formeel toezichthouder.
Op basis van een zelfevaluatie zijn twee verantwoordingsrapportages opgesteld. In dit voorstel leest u de
resultaten van deze zelfevaluaties BAG en BGT 2018 met bijbehorende aanbevelingen.
Feitelijke informatie
De BAG- en BGT-registraties zijn, landelijk, nog in ontwikkeling. Aan de uitkomsten van de
verantwoordingsrapportages worden nu geen kwalificaties gehangen. Toch kan, gelet op de resultaten en
afgezet tegenover andere gemeenten, worden geconcludeerd dat onze gemeente goed op weg is.
De zelfevaluaties BAG en BGT richten zich op borging van processen, juistheid, tijdigheid en volledigheid.
De rapporten zijn niet openbaar omdat deze bedrijfskritische informatie bevatten. Informatie, die wanneer
deze openbaar toegankelijk is, beveiligingsrisico’s met zich mee kunnen brengen.
Hierna treft u een samenvatting van de scores en de verbetermaatregelen aan.
Zelfevaluatie BAG
Van de maximaal te behalen score van 205 heeft onze gemeente een score van 200 behaald.
Onderdeel

Waarde Heusden

Maximale Score

Gemiddelde score in %

Deelscore Borging Proces 80

80

100,0 %

Deelscore Tijdigheid

40

45

88,9 %

Deelscore Volledigheid

40

40

100,0 %

Deelscore Juistheid

40

40

100,0 %

Puntentotaal BAG lijst

200

205

98 %

Welke maatregelen moeten er komend Verbetermaatregelen
jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit
van de BAG te verbeteren?
Verbetermaatregelen voor Borging proces Dashboard nog meer gaan gebruiken; kan in de toekomst ook in
verband met formatie voor tweede BAG-beheerder.
Verbetermaatregelen voor Tijdigheid

Mandaatlijst elke week via e-mail van cluster
omgevingsvergunningen om te dubbelchecken of er geen
vergunningen zijn vergeten door te zetten. Cluster
Omgevingsvergunningen geeft voortaan twee weken van te
voren aan of er grote projecten vergund gaan worden.

Verbetermaatregelen voor Volledigheid

Afstemming BAG WOZ is nu beter en samenwerking zal in de
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toekomst nog meer worden, de BAG-beheerder/WOZ-beheerder
gaan deel uitmaken van één cluster.

Verbetermaatregelen voor Juistheid

Gezien score geen specifieke maatregelen.

Zelfevaluatie BGT
Van de maximaal te behalen score van 150 heeft onze gemeente een score van 130 behaald.
Onderdeel

Waarde Heusden

Maximale score

Percentages

Deelscore Borging proces

60

70

85,7 %

Deelscore Tijdigheid

10

20

50,0 %

Deelscore Volledigheid

30

30

100,0 %

Deelscore Juistheid

30

30

100,0 %

Puntentotaal BGT lijst

130

150

87 %

Welke maatregelen moeten er komend jaar
Verbetermaatregelen
worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te
verbeteren?
Verbetermaatregelen voor Borging proces

Inhoudelijk zijn de processen geëvalueerd, Vanaf
2019 ook de jaarlijkse evaluatie uitvoeren.

Verbetermaatregelen voor Tijdigheid

De samenwerking met de marktpartij intensiveren om
tot een kortere doorloop van de mutaties te komen.

Verbetermaatregelen voor Volledigheid

Geen.

Verbetermaatregelen voor Juistheid

Geen.

Afweging
De verantwoordingsrapportages laten een ruim voldoende score zien. In de rapportages staan ook
maatregelen om de scores verder te verhogen. Deze maatregelen worden dit jaar uitgevoerd. Het voorstel is
om de verantwoordingsrapportages vast te stellen en toe te sturen aan de landelijke toezichthouder
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële en/of personele gevolgen.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit, worden de verantwoordingsrapportages toegestuurd aan het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. De raad zal worden geïnformeerd via het jaarverslag.
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Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 23 april 2019
besloten:
de verantwoordingsrapportages BAG en BGT vast te stellen en toe te sturen aan de landelijke
toezichthouder, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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