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Zet deze datum alvast in uw agenda. U ontvangt op korte termijn het programma en de locatie voor
deze 2e themadag en Algemene Ledenvergadering.
Vanaf 3 maart 2014 zijn de stukken van de ALV beschikbaar op onze website.
Informatieveiligheid staat centraal, in ieder geval Oracle komt met een interessante presentatie.
Ook KING zal op deze themadag een toelichting geven op de iVersneller Bedrijven (o.a. aansluiting
op handelsregister).

Gezocht: deelnemers voor de groep baseline informatiehuishouding
Binnen de VIAG bundelen onze leden hun kennis om deze vraagstukken te beantwoorden. Een van
die ontwikkelingen is de baseline informatiehuishouding. Digitale informatie duurzaam bewaren én
efficiënt gebruiken is voor de overheid belangrijk. Wij willen samen met de Vereniging SOD kijken
hoe wij dit kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zie ook het artikel verderop in deze
nieuwsbrief over Haagse Documentaire Referentie Architectuur . Daarom zoeken wij leden die dit in
de vorm van een workshop samen met een aantal SOD willen uitwerken.
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u terecht bij Françoise van den Ham
francoisevandenham@viag.nl

Baten van basisregistraties: gemeenten aan het woord

Delft, Ede, Westland en Zoetermeer - vier gemeenten die veel profijt hebben van basisregistraties.
Dit blijkt uit 4 verschillende artikelen waarin 'de baten van basisregistraties' aan bod komen.
Verantwoordelijke projectleiders vertellen over aanpak en rendement:
Delft: Digitaal verhuizen kost minder tijd
Ede: Jaarlijks een half miljoen extra opbrengst
Westland: Zicht op arbeidsmigranten
Zoetermeer: Betere dienstverlening voor minder geld
Bijna 90 procent BAG-adressen in BRK

Voortdurende verbeteringen hebben ertoe geleid dat het overgrote deel van de BAG-adressen in
de BRK is opgenomen.
Dit meldt de website van het Kadaster. Deze dienst verrijkt de BRK met adressen uit de BAG, zodat de
perceelsinformatie een correct BAG adres vermeldt. Deze koppeling is voor veel partijen bruikbaar,
bijvoorbeeld als ondersteuning bij de WOZ. Het streven is dat eind dit jaar 94 procent van de BAGadressen is opgenomen.
Een groot deel van alle huidige BAG adressen is in de BRK opgenomen. Het Kadaster staat garant
voor de rechtszekerheid en neemt alleen BAGadressen op als het voor 99,5 procent zeker is dat die
op het perceel liggen.
Eind 2013 was 88 procent van de huidige BAG adressen met deze betrouwbaarheid te relateren aan
een perceel. In 2012 was dat nog 84 procent. Samen met de gemeenten, cluster STOUT en het
notariaat werkt het Kadaster continu aan de verbetering van deze BRK-BAG koppeling.
Raadpleeg de documentatie voor een beschrijving van de koppeling tussen BAG en BRK.
Meer informatie
Website Kadaster
Parkeerinformatie als open data beschikbaar

De RDW stelt sinds kort gegevens over parkeergebieden en -tarieven van Nederlandse gemeenten
beschikbaar als open data.
Het initiatief hiervoor is genomen door het ministerie van Infrastructuur & Milieu, gemeenten en
exploitanten van parkeergarages. Met het beschikbaar stellen van parkeerdata wil de overheid
marktpartijen de mogelijkheid geven om reisinformatiediensten te ontwikkelen. Gemeenten, partijen
uit de parkeerbranche en andere belanghebbenden hebben aangegeven hier grote voordelen in te
zien. De diensten kunnen automobilisten helpen om snel een keuze voor een parkeerplaats te
maken. Dat levert ze meer gemak en minder tijdverlies op. Ook zorgt het voor minder overlast door
zoekverkeer en hierdoor minder belasting van het milieu.
De parkeerdata omvatten de statische parkeergegevens van gemeenten met betaalde
parkeervoorzieningen. Het gaat om parkeerplaatsen op straat, parkeergarages, P+R-terreinen en
parkeerterreinen met een slagboom. De dataset bevat ook de gegevens van commerciële
parkeergarages. De dataset laat onder andere de gebieden en parkeergarages zien waar bezoekers
moeten betalen voor parkeren en wat per periode het tarief is. Een volgende stap is om ook
dynamische parkeerdata te ontsluiten. Dan kan de automobilist ook zien of de parkeerplaats van zijn
keuze vrij is.
Meer informatie
Website RDW
Vught biedt website aan

De gemeente Vught gaat de complete broncode van haar website vrijgeven.
Andere gemeenten kunnen straks met minimale inspanningen een werkende 'toptaken'-website in
handen kunnen krijgen. Een dergelijke site biedt 'alleen' de belangrijkste functies aan. Ze is gebouwd
in Drupal, dat onder open-sourcelicentie beschikbaar is. De gemeente stelt de ontwikkelde site,
inclusief de gemeentespecifieke modules, sjablonen en instellingen als werkend geheel beschikbaar.
"Dit kun je meteen echt hergebruiken. Je hoeft er in principe alleen je eigen sausje overheen te
gieten en ervoor te zorgen dat het aan de achterkant aansluit".
Voor meer informatie klik hier.

Informatiebeveiliging

Overheden staan net als andere organisaties voor grote uitdagingen op het gebied van
informatieveiligheid. Er is steeds meer bewustwording van de maatschappelijke, financiële en
politieke risico’s die incidenten als DigiNotar, Lektober en Dorifel met zich meebrengen. Of van
schade die ontstaat door onzorgvuldig handelen van bijvoorbeeld medewerkers.
Informatieveiligheid raakt de toeleverancier, verstrekker, afnemer of bronhouder van
overheidsgegevens. Dagelijkse aandacht voor informatieveiligheid en ook privacy is zeer belangrijk in
de processen waarbij gegevens worden geregistreerd en uitgewisseld. Het gaat dan niet alleen om de
technische kant van informatieveiligheid en privacy, maar ook om het feit dat alle medewerkers in
elke laag van de organisatie doordrongen zijn van het belang en de risico’s rondom
informatieveiligheid. Het is dan ook belangrijk dat overheidspartijen informatieveiligheid en privacy
goed verankeren in de organisatie.
Voor alle beschikbare informatie en het volledige artikel klik hier
Overheid gebruikt nog op veel plaatsen Windows XP, de ondersteuning stopt per 8 april 2014

Microsoft ondersteunt Windows XP nog tot 8 april 2014. Neem op tijd uw maatregelen.
KING Congres “Work in Progress” 27 maart a.s. te Maarssen

Op donderdag 27 maart 2014 is het congres Work in Progress van KING en VNG in Maarssen. Het
congres is het vervolg op het succesvolle Operatie NUP congres van 2013 en is dé plek om met
collega-gemeenten inspiratie op te doen en daadwerkelijk voor uw eigen gemeente aan de slag te
gaan! De centrale thema's zijn dit jaar de decentralisaties, ondernemersdienstverlening en
informatiebeveiliging. U kunt uw eigen programma samenstellen door een keuze te maken uit
soorten sessie, thema's en fasen.
Voor meer informatie klik hier
Gemeente moeten voor 1 januari 2015 aansluiten bij Beleidsinformatie Jeugd CORV
In het kader van het nieuwe jeugdstelsel sluiten alle gemeenten dit jaar aan op de Collectieve
Opdracht Routeervoorziening (CORV). Om gemeenten daarbij te helpen, voert KING het
ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd uit.
CORV
In het nieuwe jeugdstelsel krijgen gemeenten en justitiële organisaties verschillende
verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij geldt
één gezamenlijke opgave: het tegengaan van recidive en het bevorderen van een veilige omgeving

voor jeugdigen om te kunnen opgroeien. Efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling tussen
betrokken partijen is daarbij cruciaal. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en
gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen, waaronder gemeenten. Gemeenten
hebben tot 1 januari 2015 de tijd om aan te aansluiten op CORV.
Voor meer informatie klik hier
Haagse Documentaire Referentie Architectuur Hadora

Digitale informatie duurzaam bewaren én efficiënt gebruiken is voor de overheid belangrijk.
Diversiteit van sectorspecifieke wetgeving maakt dit voor gemeenten echter niet eenvoudig. Het
lonkende perspectief van volledige digitalisering in 2017– bijdragend aan dienstverlening,
ketensamenwerking en bezuinigingen – vraagt om een oplossing. Eind 2011 heeft KING hiervoor een
handreiking opgesteld: de “Baseline Informatiehuishouding Gemeenten”. De gemeente Den Haag
heeft deze toegepast: een Haagse Documentaire Referentie Architectuur.
Voor het artikel in iBestuur klik hier
Voor de notitie “Toepassing van HADORA, De betekenis van de Haagse Documentaire Referentie
Architectuur voor de huidige inrichting.” Klik hier
Nationaal congres Open Data “Met je neus op de feiten” op 28 februari a.s. in het stadskantoor te
Eindhoven

Het zal u niet ontgaan zijn dat de wereld onder uw handen aan het veranderen is...
De snelheid van de ontwikkelingen in de huidige informatiemaatschappij neemt almaar toe.
Dit biedt veel kansen voor een slimme samenleving die samenwerkt met slimme bedrijven en
overheden!
De serieuze ontwikkeling van het fenomeen Open Data geeft ruimte voor nieuwe 'smart'
oplossingen. Wat is nu de stand van zaken, en de verwachting voor de nabije toekomst voor het
toepassen van uw Open Data? Daarover is een compact en helder dagprogramma samengesteld.
Voor meer informatie en registreren klik hier
Aansluiting op de basisregistratie nieuw Handelsregister

Gemeenten krijgen vanaf maart hulp bij de aansluiting op de basisregistratie nieuw Handelsregister.
Operatie NUP ondersteunt gemeentelijke projectleiders gedurende acht maanden in groepsverband
bij de invoering en ingebruikname van het Handelsregister.
Basisregistratie

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is de basisregistratie waarin alle
organisaties en rechtspersonen die deelnemen aan het economisch verkeer staan ingeschreven. In
het kader van de overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid (i-NUP) is
afgesproken dat alle gemeenten aansluiten op het Handelsregister en gebruikmaken van de
authentieke gegevens uit de registratie.
Financiële regeling
De (G4)gemeenten, VIAG en IMG 100.000+ hebben de zorg geuit dat veel gemeenten niet op het
Handelsregister zullen aansluiten, zolang zij voor de verstrekkingen uit het register een rekening van
de KvK ontvangen. Recent is in de Bestuurlijke Regiegroep overeenstemming bereikt over een
regeling waardoor individuele gemeenten niet meer hoeven te betalen voor verstrekkingen uit het
nieuwe Handelsregister. Deze regeling wordt nog uitgewerkt, maar zeker is dat hiermee een
belangrijke belemmering is weggenomen om aan te sluiten op het Handelsregister.
"Nu de financiering is geregeld, kunnen gemeenten echt gaan aansluiten op het Handelsregister.
Voor Operatie NUP is dit het startschot voor de ondersteuning aan de gemeenten", aldus Ernst
Koperdraat, projectleider i-Versneller Handelsregister/Bedrijven bij Operatie NUP (KING/VNG).
Gerichte ondersteuning
Operatie NUP biedt gemeenten gerichte ondersteuning bij de invoering van het Handelsregister in
vijf processen. Het gaat om de processen in de gebieden Vergunningverlening, Dienstverlening,
Belastingen, Financiën en in het Sociaal domein. Deelnemende gemeenten zijn aan het eind van het
ondersteuningstraject aangesloten op het Handelsregister voor die processen en maken in die
processen gebruik van de authentieke gegevens uit het Handelsregister.
Deelname
Projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de invoering van het Handelsregister binnen de
gemeente kunnen zich op de website van Operatie NUP aanmelden om deel te nemen.
Meer informatie:
https://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup/ondersteuning/i-versneller-handelsregisterbedrijven
https://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup/bouwstenen/handelsregister

Oracle organiseert event “Overheid & Innovatie” op 13 maart a.s.

Op donderdag 13 maart 2014 zal de eerste editie van het event Overheid & Innovatie | Oracle, In
de volgende versnelling plaatsvinden.
Participatie is het nieuwe credo in de maatschappij, maar hoe organiseer je zoiets 'achter de
schermen'? Big Data geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden. Rijkscloud en ketensamenwerking zijn
voorbeelden van de recente consolidatieslag binnen de overheid. Tegelijkertijd worden steeds meer
taken decentraal belegd.
Het zal een inspirerende en praktijkgerichte dag worden voor overheden, die met behulp van ICT,
hun ambities in de volgende versnelling willen zetten.
Voor meer informatie klik hier

Het maken van een app is kinderspel

Twee jongens van 8 en 9 jaar oud hebben een app gemaakt voor de mobiele telefoon met een online
tool ontwikkeld die is ontwikkeld met ondersteuning van de University of Derby.
William en Alexander zijn onderscheiden met de 'Global Entrepreneur Award' - van Citadel on the Move en
Lola, Linked Organization of Local Authorities . Dit gebeurde op de 3-daagse conferentie Data Days 2014
in Gent.

Voor meer informatie klik hier.
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Colofon
De VIAG e-nieuwsbrief is een 2-wekelijkse uitgave van de Vereniging voor coördinatoren
Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse Gemeenten. Deze nieuwsbrief wordt
verspreid onder gemeenteleden en bedrijfsleden van de VIAG. De nieuwsbrief wordt samengesteld
door Renk Ruijter van Eventhouse en opgemaakt door Charlotte Tanis van Cantrijn. De eindredacteur
is bestuurslid Francoise van den Ham.
Voor opmerkingen over de verzending en/of inhoud van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar
info@viag.nl. Verdere gegevens over de VIAG vindt u op www.viag.nl.

