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betreft
Restpunten GM en SR rollen en functies

Geachte bestuurders en demandmanagers,
Na de eerder toelichting in voorgaande memo en het demandmanagers overleg 18-2-2016 waren er
twee restpunten. Deze betroffen een uitwerking van de rollen aan de gemeentelijke zijde en een
onderbouwing, uitsplitsing en mogelijke her inschatting van de specifieke projectkosten voor
Westvoorne en Brielle.

Gemeentelijke rollen
In voorgaande notitie was sprake van 3 rollen die ook bij de gemeente ingevuld moeten worden.
De functionaris Gegevenbescherming
De functionaris Gegevenbescherming. Dat is een interne toezichthouder op de verwerking van
persoonsgegevens. Deze houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wettelijke taken en bevoegdheden van deze rol geven
deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie. De functionarissen voor de
gegevensbescherming (aangesteld volgens artikel 62-64 van de Wet bescherming persoonsgegevens)
moeten worden aangemeld bij het CBP. In de vorige notitie werd vanuit Syntrophos deze rol
toegedicht aan de CISO’s. Tijdens het demandmangersoverleg bleek dat die CISO rol niet op die wijze
wordt ingevuld. Hiervoor dient dus nog een rol bij de gemeenten te worden gelegd.
Gemeentelijk gegevensregisseur
Een regisseur gegevensmanagement die aan de gemeente kant het geweten is op het gebied van
gegevensmanagement. In de praktijk zal dit belegd bij verschillende gemandateerde functies zoals
hoofd informatiemanagement, demandmanager, regisseur. De regisseur gegevensmanagement geeft
uitvoering aan de door de portefeuillehouder gegevensmanagement uitgezette lijnen.
Deze rol moet voorstellen van de specialisten Gevensmakelaar en Stelselregisseur kunnen
beoordelen op aansluiting bij de gemeentelijke principes als de I-Visie en ander gemeentelijk beleid.
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Deze rol is in de relatie tussen Syntrophos en de deelnemers een gemeentelijk adviseur aan de
demandmanagers en de portefeuillehouder gegevensmanagement van de gemeenten.

Portefeuillehouder gegevensmanagement
Dit is de eigenaar en sponsor van het gegevensmanagement binnen de gemeente met
handelingsbevoegdheid. De portefeuillehouder binnen de gemeente is vaak een rol binnen het
college van burgemeester en wethouders. Zodat er een verantwoordelijke is voor zaken in de
gegevenshuishouding van de gemeente die op onderdelen die College beslissingen vragen kan
handelen.

Specifieke projectkosten Brielle en Westvoorne
De specifieke projectkosten voor Brielle en Westvoorne zijn gebaseerd op de extra inspanningen die
nodig zijn om de gegevensstromen in Brielle en Westvoorne op orde te brengen. Daarbij hoort ook
een consistentie controle en verbetering, waarbij de gegevens op detailniveau tussen alle applicaties
gelijk worden getrokken. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting van gebruik
van Basisregistraties.
Het is niet mogelijk om dit binnen de capaciteit van de 2 structurele functies op te pakken. Die beide
zijn al behoorlijk compacte functies waarmee op 1 rol na alle op dit moment onbelegde rollen
worden ingevuld. Het is niet realistisch te vragen dat die medewerkers dan ook direct
kwaliteitsverbetering in gegevens en processen kunnen op pakken.
De inschatting een aantal jaar geleden was dat dit projectmatige een halve fte voor beide gemeenten
zou zijn.
Inmiddels zijn beide gemeenten door ontwikkeld en moet een nieuwe situatie worden bekeken
waarbij vooral Brielle diverse zaken heeft uitbesteed. Anderzijds heeft Westvoorne de afgelopen
jaren de driehoek BAG WOZ BRP intensief op orde gebracht.
Een nieuwe inschatting zou daarom kunnen zijn dat we de geschatte capaciteit halveren, maar
daarbij aantekenen dat dit betekend dat vereiste kwaliteitsverbeteringen mogelijk extra kosten met
zich meebrengen.
De projectkosten betreffen dan het structureel in kaart brengen van op orde te brengen registraties
en de omvang van noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen. En het op orde houden van de bestaande
verbindingen.
Er kan daarna per verbetering een specifieke doorbelasting plaatsvinden. En voor nieuwe
koppelingen bekeken worden of de dan bestaande capaciteit beheerd kan worden. Daarmee worden
de kosten van het voorstel verlaagd en is er ruimte om eerst een goede analyse te maken op de
noodzakelijke verbeteringen.
Dit zou de project kosten voor Westvoorne en Brielle verlagen naar 45 (weken) * 800 (markttarief)= €
36.000.-Over de verdeling tussen Brielle en Westvoorne blijft Syntrophos bij het voorstel om dit op basis van
de AD account verhouding tussen beide te doen. Dit omdat de analyse per gemeente dezelfde is.
Verschil ontstaat dan pas na de analyse en daarna kan specifiek doorbelast worden aan Brielle en
Westvoorne per akkoord verklaard project kwaliteitsverbetering.
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