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Ontwerpbesluit

Het Algemeen Bestuur besluit tot inwilliging van het verzoek tot
toetreding van het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Schinnen onder het voorbehoud dat de
Gemeenteraad van Schinnen in haar vergadering van
17 december 2015 toestemming verleent aan het College van
Schinnen tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling
Het Gegevenshuis.
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De gemeente Schinnen heeft als partner in de VONSSsamenwerking reeds eerder de GBRD-BAG/Geo verzocht om
ontzorging op het gebied van ruimte- en objectgerelateerde
basisregistraties.
Nu Het Gegevenshuis als niet gebiedsgebonden gemeenschappelijke regeling een feit is, kan de gemeente Schinnen
toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Het toetreden
van nieuwe deelnemers past volledig in de strategische agenda
van Het Gegevenshuis.
Reeds bij het opstellen van de businesscase voor de
totstandkoming van Het Gegevenshuis is in de bijlagen
uitgewerkt de situatie bij toetreding door Schinnen. De
begroting en bijdrage van Schinnen is gebaseerd op precies
dezelfde parameters als de huidige begroting/bijdragen van de
huidige deelnemers.
Met de overgang van het werk, is ook ruimte voor het plaatsen
van 1 fte van Schinnen. Deze medewerker is volledig inzetbaar
binnen Het Gegevenshuis.
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Vergadering Algemeen Bestuur
Toelichting:
Inleiding:
De gemeente Schinnen heeft reeds eerder de GBRD verzocht om opgave te doen van
de voorwaarden tot het ontzorgen van de gemeente op het gebied van de object- en
ruimtegerelateerde basisregistraties.
Als collectief hebben de VONSS-gemeenten (Voerendaal, Onderbanken, Nuth,
Simpelveld en Schinnen) de GBRD verzocht om implementatie en beheer van de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
Gelet op gemaakte afspraken in tripool-verband heeft het Parkstadbestuur besloten
om de volgorde te hanteren: eerst oprichten van Het Gegevenshuis en daarna
toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling.
Vanwege wettelijke termijnen is de GBRD wel op basis van overeenkomst voor
Schinnen gestart met de implementatie van de BGT.
Achtergrond:
Reeds in 2012 is door de GBRD aan de gemeente Schinnen opgave gedaan voor de
gehele ontzorging, inclusief lokale heffingen. Door de samenwerking met SittardGeleen en Maastricht en naderhand het besluit tot toetreding tot BsGW heeft dit echter
nooit tot besluitvorming geleid.
In 2014 is door Schinnen aan het Parkstadbestuur verzocht om samen met het
collectief van de VONSS-gemeenten aan te sluiten bij de GBRD. Dit is destijds on hold
gezet in afwachting van de oprichting van Het Gegevenshuis.
Wel is in de uitwerking van de businesscase de variant waarbij Schinnen deel uitmaakt
van de GR meegenomen in de berekeningen. Deze variant is opgenomen in de bijlage
bij de businesscase Het Gegevenshuis.
Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Schinnen tot
toetreding tot de Het Gegevenshuis behoeft ingevolge de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen goedkeuring van de Gemeenteraad.
Beoogd effect:
Beoogd wordt de gemeente Schinnen per 1 januari 2016 na toestemming van de
gemeenteraad van Schinnen op 17 december 2015 te laten toetreden als deelnemer
van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.
Argumenten:
1. Een van de pijlers van de strategische agenda van Het Gegevenshuis is groei.
Iedere nieuwe deelnemer is daarom van harte welkom.
e
2. Met de gemeente Schinnen wordt de 1 stap gezet buiten het gebied Parkstad
en illustreert de niet-gebiedsgebondenheid van Het Gegevenshuis.
3. Hoe marginaal ook gelet op de beperkte omvang van Schinnen, toetreding
leidt tot kostenverlaging voor de huidige deelnemers.
4. De VONSS-gemeenten die op diverse agenda’s als collectief optreden,
kunnen dan ook als collectief behandeld worden.
Teneinde snelheid in het proces te houden en direct na aansluiting van de BGT op de
landelijke voorziening ook het beheer voor Schinnen te kunnen oppakken, kan het
Algemeen Bestuur nu reeds over de toetreding beslissen onder het voorbehoud van
instemming van de Gemeenteraad met het besluit van het College van Schinnen.
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Vergadering Algemeen Bestuur
Toelichting:
Kanttekeningen:
De gemeente Schinnen willen toetreden als Het Gegevenshuis 1 fte overneemt. Deze
medewerker is meteen inzetbaar binnen de processen van Het Gegevenshuis. Voor
Het Gegevenshuis betekent wel dat er intern enige (beperkte) verschuiving zal moeten
plaats vinden, maar dit zal niet tot problemen leiden
Uitvoering:
Voor de uitvoering is wijziging van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Een
voorstel dienaangaande is aan de agenda toegevoegd.
Het Dagelijks Bestuur stelt een dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende
productbladen op overeenkomstig hetgeen is opgesteld voor de VONS-gemeenten.
Voor de feitelijke uitvoering worden de bestanden, voor zover nog niet voorhanden (de
BGT-transitie voert Het Gegevenshuis reeds uit), overgezet en worden de processen
zodanig ingericht dat deze aansluiten op het informatiemodel van de gemeente
Schinnen.
Met de over te nemen medewerker is reeds een intake-gesprek gevoerd, wordt een
benoemingsbesluit genomen en is een introductieprogramma opgesteld.
Communicatie:
Naast het (verplicht) openbaar maken van de besluitvorming rond de toetreding, zal
het Dagelijks Bestuur nadat de Gemeenteraad van Schinnen heeft ingestemd met de
toetreding tot de gemeenschappelijke regeling, een perspublicatie opstellen.
Financiën:
Met exact dezelfde parameters als voor de huidige deelnemers, zijn de kosten voor het
uitvoeren van de werkzaamheden vastgesteld in bijlage 6 bij de businesscase Het
Gegevenshuis. Op basis van het prijspeil 2015 bedragen deze kosten € 107.647,-.
Voor 2016 is dit geïndiceerd met 2%. De begroting met Schinnen is opgenomen in de
bijlage en is conform de bijlage in de businesscase die aan de totstandkoming van Het
Gegevenshuis ten grondslag heeft gelegen.
Dit betreffend de structurele kosten. Voor de incidentele kosten die samenhangen met
het implementatieproces van de BGT is in 2014 met Schinnen een overeenkomst
gesloten, welke thans lopende is en eind 2015 wordt afgerond.

Bijlagen:
1. Raadsvoorstel gemeente Schinnen nr. 151774, vergadering 17 december
2015.
2. Begroting Het Gegevenshuis met Schinnen (uit bijlage businesscase).
3. Informatie inzake toetreding tot Het Gegevenshuis door Schinnen als
vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur 27 augustus 2015.
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