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Aan de Raad
Voorstel: in te stemmen met deelname aan de Gemeenschappelijke regeling “het
Gegevenshuis”.
Inleiding:
De parkstadgemeenten hebben medio juli 2015 besloten tot het oprichten van een
nieuw openbaar lichaam, het “Gegevenshuis”, voor het uitvoeren van de taken op het
gebied van de object- en ruimtegerelateerde (basis)administaties zoals o.a. de BAG, de
BGT en administraties in het kader van het Beheer Openbare Ruimte (BOR). De
betreffende taken werden voorheen uitgevoerd door de GBRD van de Stadsregio
Parkstad Limburg. Een van de afwegingen tot oprichting van het Gegevenshuis was dat
de GBRD aan de gebiedsgebonden regeling van Parkstad was gekoppeld waaraan de
gemeente Schinnen niet kon deelnemen. Met de oprichting van het Gegevenshuis is
deze juridische belemmering opgeheven.
Voor de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie is de “regiegemeente” als stip
op de horizon geplaatst. De uitbesteding van operationele taken op het gebied van de
BAG en Geometrische werkzaamheden past volledig binnen dit kader. De uitbesteding
van de betreffende werkzaamheden zal kwetsbaarheid opheffen en
kwaliteitsverbetering en kostenbesparing opleveren.
Op 15 oktober jl. is een adviesaanvraag ingediend bij de OR. Hierop is in positieve zin
gereageerd. Met de door de OR gemaakte opmerkingen wordt in het
implementatietraject rekening gehouden.
Argumenten:
Het Gegevenhuis is gebouwd op twee pijlers: groei en innovatie. Groei om te komen tot
een organisatieomvang waarbij maximaal profijt kan worden behaald uit schaalgrootte.
Innovatie omdat de ontwikkelingen op het gebied van geo informatie in hoog tempo
gaan en dat de toepasbaarheid ervan bij (gemeentelijk) beleid, uitvoering van taken en
dienstverlening tot wezenlijke effectiviteits- en efficiencywinst kan leiden.

Belangrijke inhoudelijke afwegingen om tot toetreding van Het Gegevenshuis te
besluiten, zijn:
- het belang van geo-informatie bij gegevensuitwisseling in Nederland is groot (ca
80%) en neemt alleen maar toe;
- Het Gegevenshuis beschikt over goede kennis en ervaring in de combinatie van
administratief data-beheer én geometrisch data-beheer en dit is in Nederland
redelijk uniek;
- Hierdoor is het mogelijk om alle object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties
integraal te beheren, waardoor daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het
adagium “eenmalige inwinning, meervoudig gebruik” en efficiencywinsten in de
processen kan worden behaald;
- Dit betekent ook dat de (basis)registraties onderling in overeenstemming zijn en dat
de kwaliteit hoog is;
- Het Gegevenshuis richt zich ,afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever,
behalve op ontzorging van de wettelijke verplichtingen, op een brede
toepasbaarheid in alle gemeentelijke domeinen: ruimtelijke ordening, beheer
openbare ruimte, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid en sinds kort ook
op toepasbaarheid en meerwaarde in het sociale domein;
- Dit betekent ook dat de opdrachtgevende gemeenten niet worden geconfronteerd
met uniforme en gestandaardiseerde producten en diensten, maar dat maatwerk
wordt geleverd op basis van de behoefte van de opdrachtgever;
- Dit geldt ook voor de aansluiting op de gemeentelijke processen: het gemeentelijk
informatiemodel is leidend en Het Gegevenshuis sluit haar processen daarop aan en
zorgt voor een goede procesbeschrijving;
- Het Gegevenshuis heeft jarenlange ervaring om voor meerdere opdrachtgevers als
een shared service centre te werken en stelt de opdrachtgever in staat om
daadwerkelijk regie te voeren.
De uit te besteden werkzaamheden worden concreet vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst (DVO). Verantwoording vindt plaats via de reguliere
planning en control-cyclus. Ambtelijke bewaking vindt plaats door aanwijzing van een
contractmanager binnen de eigen organisatie.
Financiële toelichting:
Deelname aan de gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis” kost jaarlijks
€ 110.000 afgerond. De vrijvallende kosten binnen de (concept) meerjarenbegroting
2016 -2019 bedragen voor 2016 € 147.000 en vanaf 2017 € 153.000. Toetreding van
de gemeente Schinnen tot de GR “Het Gegevenshuis” levert, uitgaande van
ingangsdatum 1 januari 2016, in 2016 een besparing op van € 37.000 en ingaande
2017 een structurele besparing van € 43.000. De besparing wordt in mindering
gebracht op de bezuinigingstaakstelling regiegemeente.

Een substantieel deel van de vrijvallende kosten betreft salariskosten van personeel.
Binnen onze formatie is 1,3 fte beschikbaar voor de uitvoering van de over te dragen
werkzaamheden. Hiervan is 0,41 fte als vacatureruimte geoormerkt en 0,89 fte wordt
bemenst door de medewerker belast met BAG taken. Het dagelijks bestuur van het
Gegevenshuis heeft laten weten dat deze zonder overbruggingskosten overgenomen
kan worden.
Uitvoering en planning: voorgesteld wordt om per 1 januari toe te treden tot de GR
“het Gegevenshuis””
Schinnen, 20 oktober 2015
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