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Kwaliteitseis beknopt Kwaliteitseis Toelichting Vindplaats eis Tekst in grondslag Eventuele vrijstelling(en) Eis geldt 
voor 
gemeenten

Eis geldt 
voor 
provincies

Eis geldt voor 
Hoogheem-
raad- / 
Waterschap

Wettelijk verplicht 
voor B-stukken, of 
aanbevelenswaardig

Wettelijk verplicht 
voor te vernietigen-
stukken, of 
aanbevelenswaardig

Taakver-
waarlozing 

Trefwoord Betreft richten 
(R), inrichten 
(I), uitvoeren (U)

digitaal analoog voor over-
brenging

na over-
brenging

beheerregime 
3 
(informatiebeh
eer)

beheerregime 
2 
(informatiebeh
eer)

beheerregime 
1 
(informatiebeh
eer)

Eis toe te 
passen op de 
eigen 
organisatie? 

Wie controleert? Controle- 
frequentie

Controle-
omvang

Aan wie moet 
gerapporteerd 
worden?

Bevindingen n.a.v. de uitgevoerde controle Rapportage en verbeterplannen

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.1 Missie / visie 1.1.1 vaststellen missie en visie Is een missie / visie voor het informatiebeheer vastgesteld? De missie/visie voor het informatiebeheer dient aan te sluiten op de voor de organisatie opgestelde missie/visie en op 
eventuele landelijke programma's en wetgeving.

Strategie, beleid en uitvoering van informatiebeheer en-beveiliging moeten uit de missie/visie voortvloeien. Een doelmatige 
en doelgerichte uitvoering van (wettelijke) taken impliceert dat deze voortvloeien uit daaraan ten grondslag liggend beleid, 
uitwerking in procedures, vastlegging van verantwoordelijkheden.

Bedenk in dit verband dat een efficiënte en effectieve uitvoering van het informatiebeheer niet mogelijk is zonder beleid, 

ED3 A 1.1 ED3 A 1.1: De beheerorganisatie heeft een vastgestelde 
missie en organisatiedoelen, waarin de verplichting tot 
langetermijnbeheer van digitale archiefbescheiden is 
opgenomen. 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / overbrenging / vernietiging 
/ digitale vervanging / vervreemding / 
duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot / 
kwaliteitszorg

R x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie De Beleidsvisie team DIV & Archief 2020-2023 is in concept gereed. Naar verwachting vindt binnenkort 
behandeling hiervan in het Directie Team en het college van B&W plaats.  Als vervolg hierop is inmiddels 
een jaarplan 2020 team DIV & Archief opgesteld die moet namelijk uiterlijk 1 maart 2020 moet worden 
aangeleverd en besproken met de de directeur, waarna de jaarplannen van alle  teams aan de directie 
wordt voorgelegd.  Met het opstellen van het Jaarverslag archiefzorg en -beheer 2019 gemeente Midden-
Groningen is gestart met als doel aanbieding aan de provinciaal Toezichthouder uiterlijk 1 juli 2020.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.2 Beleid 1.2.1 opstellen beleid Is informatiebeleid opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan:
- de toe te passen ordening;
- duurzame toegankelijkheid;
- bewaren van papieren archieven in goede staat;
- tijdige overbrenging of vernietiging.

Doelstelling van het beleid is te zorgen voor totstandkoming en beheer van authentieke, betrouwbare en bruikbare 
archiefbescheiden, die de bedrijfsfuncties en -activiteiten kunnen ondersteunen zo lang als dat nodig is. Waarbij dit beleid 
moet aansluiten op wet- en regelgeving, daaruit voortvloeiende programma's en de geformuleerde 
organisatiedoelstellingen.

NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.2
ED3 A3.4
RODIN 1.1
KIDO eis 3

ED3 A3.4: De beheerorganisatie heeft een ICT-strategie die 
aansluit bij de geformuleerde organisatiedoelen (missie)
RODIN 1.1: De organisatie heeft een door het bestuur en/of 
management vastgesteld informatiebeleid.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / overbrenging / vernietiging 
/ digitale vervanging / vervreemding / 
duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot / 
duurzaamheid middelen/ kwaliteitszorg

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Begin februari 2020 is de organisatie brede  I&A- Visie 2020-2023 vastgesteld door het college van B&W. 
Aansluitend daarop heeft afstemming plaats gevonden met de concept  Beleidsvisie 2020-2023 van het 
team DIV & Archief. Binnenkort wordt deze ter goedkeuring aangeboden aan Directie en College. De 
informatiebeleidsregels, opgesteld in  2017 en 2018, zijn nog actueel en daarmee nog steeds van 
toepassing.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.2 Beleid 1.2.2 relatie met visie Vloeit het geformuleerde beleid voort uit een vastgestelde visie? Hierbij dient de missie/visie aan te sluiten op eventuele landelijke programma's en wetgeving.

Strategie, beleid en uitvoering van informatiebeheer en-beveiliging moeten uit de missie/visie voortvloeien. Een doelmatige 

ED3  A 1.1 ED3 A 1.1: De beheerorganisatie heeft een vastgestelde 
missie en organisatiedoelen, waarin de verplichting tot 
langetermijnbeheer van digitale archiefbescheiden is 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / overbrenging / vernietiging 
/ digitale vervanging / vervreemding / 

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Alle informatiebeleidsregels van de gemeente Midden-Groningen die in 2018 zijn vastgesteld zijn nog 
onverkort van toepassing.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.2 Beleid 1.2.3 vaststellen beleid Is het informatiebeleid ook daadwerkelijk vastgesteld door het hoogste daartoe benodigde 
beslissingsniveau?

Niet formeel vastgesteld beleid heeft dezelfde status als het ontbreken van beleid. NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.2
RODIN 1.1

RODIN 1.1: De organisatie heeft een door
het bestuur en/of management
vastgesteld informatiebeleid. 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / overbrenging / vernietiging 
/ digitale vervanging / vervreemding / 

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Acceptatie en vaststelling van de Beleidsvisie team DIV & Archief 2020-2023 zal begin 2020 plaats vinden.  
 De overige beleids- en beheerregels in 2018 vastgesteld blijven onverkort van toepassing. 

Vaststelling visie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.2 Beleid 1.2.4 bekendmaken beleid Zijn het beleid en de daaruit voorvloeiende uitvoeringsprocedures voldoende bekend gemaakt binnen de 
gehele organisatie?

Noodzakellijke voorwaarde voor correcte invulling / naleving van het informatiebeleid is dat dit gecommuniceerd is met alle 
daarbij betrokkenen.

NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.2 n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / overbrenging / vernietiging 
/ digitale vervanging / vervreemding / 

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Het beleid en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsprocedures worden intern bekend gemaakt door 
plaatsing op Intranet en via de Teamleiders.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 

1.2 Beleid 1.2.5 acceptatie en implementatie 
beleid

Wordt het beleid daadwerkelijk ondersteund / gedragen en geïmplementeerd door ieder managementniveau 
binnen de gehele organisatie?

Daadwerkelijke realisering van een goed ingerichte archieffunctie kan gefrustreerd worden als bijvoorbeeld een 
leidinggevende het vastgestelde beleid niet ondersteunt en daardoor niet actief aanstuurt op naleving daarvan binnen het 

NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.2 n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / overbrenging / vernietiging 

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja, hiermee is "basis op orde" gelegd Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 

1.2 Beleid 1.2.6 periodiek evalueren van beleid Wordt het beleid regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd om te bewerkstelligen dat het doeltreffend en 
actueel blijft?

Belangrijk is dat het beleid actueel is, zodat het blijft voldoen aan actuele wet- en regelgeving en bedrijfsbehoeften. NEN-ISO 15489-1 2001 hoofdstuk 6.3 
(Verantwoordelijkheden)

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / overbrenging / vernietiging 

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja, jaarlijks vindt een controle op actualiteit, compleetheid en betrouwbaarheid plaats Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.2 Beleid 1.2.7 afstemming en overleg (SIO) Vindt (tijdige) afstemming/overleg plaats tussen alle bij informatiebeheer betrokken partijen bij 
beleidsontwikkeling en bij evaluatie van de uitvoering van alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden? Het 
instellen van een strategisch informatieoverleg (SIO) biedt een geschikt middel hiertoe.

Betrokken partijen daarbij kunnen zijn: recordmanagement (DIV), procesmanagement, ICT, proceseigenaren, 
(toezichthoudende) archivaris, etc.

KIDO eis 4.1.1 n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / overbrenging / vernietiging 
/ digitale vervanging / vervreemding / 
duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot / 
duurzaamheid middelen/ kwaliteitszorg

I x x x x 3 2 1 x Medewerker 
Historisch Archief

jaarlijks volledig Directie Aan het Instellingsbesluit Strategisch Informatie Overleg (SIO) van de gemeente Midden-Groningen, 
vastgesteld op 5 juni 2018 door het college van Burgmeester en Wethouders, is nog geen invulling 
gegeven in afwachting van de totstandkoming van de  I&A-visie 2020-2023. Deze is inmiddels gereed en 
vastgesteld zodat we nu verder kunnen met het vorm geven van een SIO voor Midden-Groningen.Een 
daadwerkelijk SIO-overleg heeft als gevolg daarvan in 2019 niet plaats gevonden. Bemensing van het SIO 
is afgestemd met de teamleider DIV&Archief en nu voorzien in het 2e kwartaal 2020.

Bemensing SIO regelen en 1e vergadering beleggen

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.1 procedure verwerking inkomende 
documenten

Is een actuele procedure vastgesteld voor verwerking van inkomende documenten? Deze procedure betreft selectie op direct weggooien (bijvoorbeeld reclame e.d.),retourneren, doorzenden, of  in 
behandeling nemen van ontvangen documenten.

KIDO eis 4.1.1 KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / verwerking inkomende 
documenten 

I x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Zie zaaknummer 2019-012764. Onderwerp: Diverse werkprocessen Team DIV & Archief Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.2 procedure opname 
archiefbescheiden in 
informatiesysteem

Is een actuele procedure vastgesteld voor (tijdige) opname van documenten in het daartoe aangewezen 
informatiesysteem?

KIDO eis 4.1.1 KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / opname in archiefsysteem I x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Zie zaaknummer 2018-009976. Onderwerp: Vervanging originele documenten/archiefbescheiden door 
digitale reproducties -digitale vervanging- met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.4 procedure afsluiting dossiers Is een actuele procedure vastgesteld voor afsluiting van dossiers en eventueel daarop volgende overdracht 
van archiefbescheiden?

Bij afsluiting van dossiers kan bijvoorbeeld controle plaats vinden op de volledigheid KIDO eis 4.1.1 KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / overdracht I x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Zie zaaknummer 2019-012764. Onderwerp: Diverse werkprocessen Team DIV & Archief. Zaaknummer 
2018-035888. Onderwerp: Archiefverordening gemeente Midden-Groningen 2018.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.5 procedure overbrenging Is een actuele procedure vastgesteld voor de overbrenging van archiefbescheiden? KIDO eis 4.1.1
KIDO eis 7.4

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
KIDO eis 7.4: De regels en termijnen zijn vastgelegd in 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee procedures / overbrenging I x x x 3 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Zie zaaknummer 2019-012764. Onderwerp: Diverse werkprocessen Team DIV & Archief. Zaaknummer 
2018-035888. Onderwerp: Archiefverordening gemeente Midden-Groningen 2018.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.6 procedure vernietiging Is een actuele procedure vastgesteld voor de tijdige vernietiging van archiefbescheiden en de bijbehorende 
metagegevens?

KIDO eis 4.1.1
KIDO eis 7.4

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
KIDO eis 7.4: De regels en termijnen zijn vastgelegd in 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x n.v.t. aanbevelenswaardig Nee procedures / vernietiging I x x x 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Zie zaaknummer 2018-009976. Onderwerp: Vervanging originele documenten/archiefbescheiden door 
digitale reproducties -digitale vervanging- met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.7 procedure testen representatie-
informatie ODA

Is een actuele procedure vastgesteld om tijdens de creatie/opname van een ODA de representatie-
informatie te testen en waar nodig naar een vooraf vastgesteld interpretatieniveau te brengen?

Archiefregeling art 20
ED3 B 2.1
KIDO eis 4.1.1

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
Archiefregeling art 20: De zorgdrager zorgt ervoor dat het 
archiveringssysteem de toegankelijke staat van 

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee procedures / e-depot I x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Er wordt nog niet gewerkt met een E-depot oplossing binnen de gemeente Midden-Groningen. Onderzoek 
hiernaar loopt. Het zaaksysteem waarin de informatie nu is opgeslagen, heeft wel E-depot functionaliteit in 
zich.

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.8 procedure beheerinformatie 
brongegevens

Is een actuele procedure vastgesteld voor het opnemen en registreren van de beheerinformatie bij de 
brongegevens?

Het gaat er om dat alle (soms afzonderlijk geregistreerde) beheerinformatie aantoonbaar op de juiste wijze aan de 
brongegevens gekoppeld blijft en de integriteit van het ODA gewaarborgd is.

ED3 B 2.4
KIDO eis 4.1.1

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
ED3 B 2.4: De beheerorganisatie beschikt voor het 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee procedures / e-depot I x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is niet verplicht; maar wordt wel meegenomen in het onderzoek naar een E-depot oplossing Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.10 procedure tijdige vervanging 
opslagmedia

Beschikt de beheerorganisatie over een procedure voor de tijdige vervanging van opslagmedia en/of 
hardware? 

Er moet kunnen worden gegarandeerd dat er, ruim vóórdat informatie onleesbaar dreigt te worden of dragers “dood” zijn, 
wordt ingegrepen. Dit staat los van de in ED3 B 3 beschreven bewaarstrategieën voor die informatie zelf.

KIDO eis 4.1.1
ED3 C 1.5

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
ED3 C 1.5: De beheerorganisatie beschikt over vastgestelde 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / e-depot I x x x 3 2 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Idem Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.11 procedure garanderen integriteit 
ODA

Zijn alle geïmplementeerde maatregelen voor het garanderen van de integriteit van informatie beschreven? Hieronder vallen onder andere maatregelen die ervoor zorgen dat bewust van Oda's gemaakte identieke kopieën beheerd 
worden, hun verblijfplaats geregistreerd is en wijzigingen (bijvoorbeeld in metadata) gesynchroniseerd worden.

KIDO eis 4.1.1
ED3 C 1.3

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
ED3 C 1.3: De beheerorganisatie heeft de 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / e-depot I x x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Idem Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.12 procedure bescherming 
auteursrechten

Beschikt de beheerorganisatie als zij digitale informatie opneemt waarvan het eigendom of de rechten 
onduidelijk zijn over procedures om aansprakelijkheid en vragen om uitleg daaromtrent af te handelen?

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de rechthebbenden van digitale foto’s niet bekend zijn, terwijl deze foto’s wel blijvend bewaard 
moeten worden.

KIDO eis 4.1.1
ED3 A 4.3

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
ED3 A 4.3: Voor het geval de beheerorganisatie digitale 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee procedures / e-depot I x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Idem Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.13 procedure conversie / migratie Is een actuele procedure vastgesteld voor de uitvoering van conversie of migratie Doel van deze procedure is te zorgen dat tijdens conversie of migratie geen informatie verloren gaat. KIDO eis 4.1.1
KIDO eis 5.1.10

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
KIDO eis 5.1.10: Regeling(en) conversie/migratie

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / conversie / migratie I x x x 3 2 Medewerker DIV 
controle

Ad hoc Steekproef 
gewijs

Adviseur DIV In het Plan van Aanpak voor een platform wijziging (migratie) of bij wijziging van het bestandsformaat 
(conversie) worden meerdere controle momenten opgenomen. Hieronder vallen regelmatige (externe) 
controles op de gegevens (audits), programmatische controles op gebruik, invoer (validaties) en uitvoer, 
autorisatie en beveiliging, afspraken over periodieke back-ups, tests van de back-ups en veilige opslag.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.14 procedure opstellen en beheren 
metagegevensschema

Is een actuele procedure vastgesteld voor het opstellen en het periodiek actualiseren van het 
metagegevensschema

Doel van deze procedure is te zorgen dat opstelling en periodieke actualisatie van het metagegevensschema op 
gestructureerde wijze plaats vindt. Doorgevoerde wijzigingen moeten gedocumenteerd worden

KIDO eis 4.1.1
KIDO eis 5.1.3,
KIDO eis 5.2.2

KIDO eis 4.1.1: Aanwezigheid van proces- en 
procedurebeschrijvingen
KIDO eis 5.1.3: Het beheer van het schema is procedureel 
vastgelegd. Het schema wordt periodiek geactualiseerd
KDIO eis 5.2.2: Iedere wijziging in het metadataschema van 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / metagegevens I x x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja, in het zaaktypecatalogus.  Eventuele wijzigingen in de vorm van updates worden eveneens vastgelegd 
in de zaaktypecatalogus. Dit gebeurt ofwel door VHIC (centraal) of door het Team DIV/Functioneel Beheer 
(decentraal). 

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.16 inrichting ICT-beheer Zijn de ICT-beheerprocessen uitgewerkt conform standaarden? De belangrijkste taak van het functioneel beheer is het op elkaar afstemmen en uitlijnen van de wensen van de
organisatie en IT.
Dat dient op drie niveaus te gebeuren:
1. Het strategische niveau; betreft de aansluiting van de informatievoorziening op de strategische doelen van

ED3 C 1.6
RODIN 3.3

ED3 C 1.6: De beheerorganisatie heeft de taken en 
verantwoordelijkheden voor functioneel beheer, 
applicatiebeheer en technisch beheer belegd en ingericht op 
basis van gangbare beheerstandaarden.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / informatiesystemen / beheer I x x x x 3 2 1 Functioneel 
applicatie beheer

jaarlijks volledig Directie De I&A-visie Midden-Groningen 2020-2023 waarin dit wordt geregeld, is recentelijk vastgesteld. In spoor 5 
is bepaald dat de Gemeentelijke Model  Architectuur (Gemma) standaarden leidend zijn. 

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.17 aansturing ICT-beheer Vindt de operationele aansturing van de informatievoorziening plaats conform standaarden (toegang, 
incidenten, change, release etc.).

Het betreft de diensten rondom het beschikbaar stellen en in stand houden van met name de hardware, 
systeemprogrammatuur en de ontwikkelhulpmiddelen. De toegang tot gegevens binnen de IT-omgeving dient uitsluitend 
beperkt te zijn tot geautoriseerde gebruikers of beheerders.

RODIN 3.4 RODIN 3.4: Operationele aansturing van de 
informatievoorziening vindt plaats conform standaarden
(toegang, incidenten, change, release etc.).

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / informatiesystemen / beheer U x x x x 3 2 1 Functioneel 
applicatie beheer

jaarlijks volledig Directie De I&A-visie Midden-Groningen 2020-2023 is recentelijk vastgesteld. In de uitwerking daarvan zijn per 
vakapplicatie authorisatieniveau's bepaald -wie welke informatie mag muteren en/of raadplegen -en als 
zodanig ingeregeld. De managementletter van de accountant maakt echter melding van verbeterpunten. 
Het eigenaarschap van processen,  applicaties en data is nog niet goed belegd.

Aanscherping eigenaarschap
1 Beleid, kaders, 

procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.1 Procedures / gedragsregels 1.3.1.18 controle juiste werking 
calamiteiten- en herstelplan 

Is een actuele procedure opgesteld voor het testen van de juiste werking van het calamiteiten- en 
herstelplan?
En wordt periodiek ook daadwerkelijk getest?

Bedrijfscontinuïteitsplannen behoren regelmatig te worden getest en geüpdatet, om te bewerkstelligen dat ze actueel en 
doeltreffend blijven.

ED3 C 2.3
RODIN 3.1
RODIN 3.6

ED3 C 2.3 Back-ups en herstelplannen worden periodiek 
gecontroleerd op juiste werking.
RODIN 3.1: De organisatie doet aan een systematische 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee procedures / bedrijfscontinuïteitsbeheer / 
bedrijfscontinuïteitsplannen / back-up /  e-
depot

I x x x 3 2 1 Functioneel 
applicatie beheer

jaarlijks volledig Directie De I&A-visie Midden-Groningen 2020-2023 is recentelijk vastgesteld. Bedrijfscontinuïteitsplannen zijn nog 
niet altijd beschikbaar danwel niet optimaal  actueel.

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.2 Vastleggen 
verantwoordelijkheden

Zijn verantwoordelijkheden en autorisaties voor het inrichten en uitvoeren van het archiefbeheer 
vastgesteld, toegewezen en bekend gemaakt?

In de Archiefwet en in het Archiefbesluit worden de taken van de Zorgdrager en van de archivaris (indien aangesteld) of 
van de gemeentesecretaris (als er geen archivaris is aangesteld) genoemd.
Belangrijk is echter om alle verantwoordelijkheden van alle functionarissen die betrokken zijn bij de inrichten en/of 
uitvoering van het archiefbeheer te benoemen en vast te leggen. Dat betreft dus o.a. de proceseigenaren en de 
uitvoerende medewerkers. Vastlegging van de verantwoordelijkheden kan bijvoorbeeld d.m.v. een Besluit Informatiebeheer

NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.3 geen (betreft zorgdrager , archivaris, secretaris)
n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht

x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee Verantwoordelijkheden I x x x x 3 2 1 Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Dit is vastgelegd in het Handboek Informatiebeheer Midden-Groningen 2018. Zie zaaknummer 2018-
003729.   Aanvullend worden beheersregels opgesteld voor archiefbescheiden opgenomen in 
vakapplicaties (taak specifieke applicaties) waarmee de verantwoordelijk teamleider instemt en deze 
ondertekent. 

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.3 Contracten en 
overeenkomsten

1.3.3.1 opstellen overeenkomsten met 
zorgdragers

Beschikt de beheerorganisatie over actuele en geldige contracten/overeenkomsten met de zorgdrager(s) 
aangaande het opnemen, bewaren en beschikbaar stellen van digitale archiefbescheiden?

De beheerorganisatie zou een gemeenschappelijke regeling kunnen zijn. ED3 A 4.1 ED3 A 4.1: De beheerorganisatie beschikt over actuele en 
geldige contracten/overeenkomsten met de zorgdrager(s) 
aangaande het opnemen, bewaren en beschikbaar stellen 
van digitale archiefbescheiden.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot I x x 3 Adviseur DIV jaarlijks Volledig Directie V.w.b. de gemeenschappelijke regelingen c.a. wordt in het instellingsbesluit minimaal  een artikel gewijd 
aan de (digitale) archiefbescheiden en wie daarvoor verantwoordelijke is. Niet in alle gevallen zijn hierover 
echter sluitende c.q. aanvullende afspraken gemaakt. Dit betreft een actiepunt.

Aanvullende afspraken maken

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.3 Contracten en 
overeenkomsten

1.3.3.2 opstellen 
dienstverleningsovereenkomsten

Heeft de organisatie in een Service Level Agreement (SLA) eisen gesteld aan de interne of externe ICT-
diensten ten aanzien van beheerprestaties?

Dienstverleners die worden ingeschakeld voor onderhoud en exploitatie van (delen van) de ICT-dienstverlening,
moeten zich houden aan de serviceniveaus die in het contract zijn overeengekomen.
De dienstverlening moet plaatsvinden onder strikt gemonitorde en beveiligde condities. Op basis van de in
het contract afgesproken prestatie-indicatoren kan de behaalde kwaliteit worden gemeten.

ED3 A 4.2
RODIN 3.7

ED3 A 4.2: De beheerorganisatie beschikt over actuele en 
geldige contracten/overeenkomsten met de zorgdrager(s) of 
andere relevante partijen aangaande onderhoud, 
toegankelijkheid en verwijdering.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot I x x x 3 2 1 Adviseur DIV jaarlijks Volledig Directie Ja, zowel voor het huidig als het nieuw te implementeren zaaksysteem. Deze vorm van  dienstverlening 
c.q. ondersteuning vindt plaats onder strikte - vooraf overeengekomen en vastgelegde - condities.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.3 Contracten en 
overeenkomsten

1.3.3.3 opstellen contract uitvoering 
correct archiefbeheer bij 
uitbesteding

Wordt in geval van uitbesteding van archiefbeheerstaken contractueel vastgelegd dat invulling wordt 
gegeven aan (Archief)wettelijke vereisten?

In geval van uitbesteding van taken moet gezorgd worden dat  zorg, beheer en toezicht op de desbetreffende de archieven 
adequaat geregeld en schriftelijk goed zijn vastgelegd.

BW Boek 6
Gemeentewet art. 160 en 165
VNG 10 KPI 1.7

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee duurzame digitale toegankelijkheid / 
uitbesteding 

I x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Intern is dit binnen M-G momenteel geregeld en van een aantal teams wordt dit in 2020 verder opgepakt. 
Voor wat betreft de GR-en is dit op onderdelen nog een aandachtspunt. In 2019 zijn gemeentelijke 
archiefbescheiden definitief overgedragen aan de Stichting OPOS en Ultiem (openbaar basisonderwijs 
Slo en H-S). Hiervan zijn aktes van overdracht opgesteld.  Verder is de opslag van op termijn te 
vernietigbare gemeentelijke archiefbescheiden contractueel geregeld en uitbesteed aan Reisswolf. Van 
daadwerkelijke vernietiging wordt na controle een verklaring van vernietiging opgesteld, getekend en 
opgenomen in het zaaksysteem.

Aanvullende afspraken maken met GR-en

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.3 Procedures, gedragsregels, 
verantwoordelijkheden en 
rollen

1.3.3 Contracten en 
overeenkomsten

1.3.3.4 risicoafweging bij outsourcing Heeft de organisatie  een risicoafweging gemaakt met betrekking tot privacy, beveiliging en  
beschikbaarheid van de informatie bij outsourcing?

Een organisatie moet zich bewust zijn van de risico’s bij een Cloud implementatie en andere vormen van outsourcing. Deze 
risico’s zijn technisch, organisatorisch en juridisch van aard.
De organisatorische maatregelen die de geïdentificeerde risico’s dienen af te dekken, zijn onder te verdelen in maatregelen 
inzake het beheer van de kwaliteit van informatie, maatregelen voor de beveiliging van informatie en maatregelen met 
betrekking tot het beheer van informatie op afstand.
Het gebruik van duidelijke beschrijvingen van de werking van interfaces, Public Key Infrastructure raamwerk,
encryptie, monitoring en dergelijke voorkomt risico’s. Tevens moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden
over het eigenaarschap van data, systemen, platforms en infrastructuren. Dit moet worden vastgelegd in de SLA’s
(zie RODIN 3.7).
(Cloud)organisaties dienen aan hun klanten een verklaring te geven van de kwaliteit van de beheersing van deze 
maatregelen over een bepaald tijdvak. Idealiter wordt deze door een externe partij opgesteld.

RODIN 3.8 RODIN 3.8: De organisatie heeft een risicoafweging 
gemaakt met betrekking tot privacy, beveiliging en 
beschikbaarheid
van de informatie bij outsourcing.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee duurzame digitale toegankelijkheid / 
uitbesteding 

I x x 3 2 1 Informatiestrateeg jaarlijks volledig Adviseur DIV/Directie In de I&A-visie 2020-2023 is als uitgangspunt gehanteerd: bij gelijke geschiktheid krijgen clouddiensten de 
voorkeur boven systemen in eigen beheer voor ondersteuning van belangrijke bedrijfsprocessen uit 
oogpunt van flexibiliteit, knowhow, kosten en beschikbaarheid. Hiervoor wordt nog een cloudstrategie 
opgesteld waarin technische, organisatorische en juridische risico's worden geborgd. Het gaat daarbij om 
het gebruik van duidelijke beschrijvingen van de werking van interfaces, Public Key Infrastructure 
raamwerk,encryptie, monitoring. Tevens moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over het 
eigenaarschap van data, systemen, platforms en infrastructuren. Dit wordt vastgelegd in een SLA.
(Cloud)organisaties dienen aan hun klanten een verklaring te geven van de kwaliteit van de beheersing 
van deze maatregelen over een bepaald tijdvak. 

Vastlegging dienstverlening in SLA

1 Beleid, kaders, 
procedures, 

1.4 Instrumenten 1.4.1 Verordeningen 1.4.1.1 opstellen archiefverordening en 
eventueel een afzonderlijke 

Beschikt de organisatie over een actuele, vastgestelde Archiefverordening?
Als daarin niet het toezicht op het beheer van nog niet naar archiefbewaarplaats overgebrachte 

In de archiefverordening moet zijn omschreven hoe de zorgdrager (College van burgemeester en wethouders) invulling 
geeft aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid te zorgen voor goed archiefbeheer. De zorgdrager doet dat door middel van 

Archiefwet 1995 art 30 lid 1 of art.40 of 
art. 41.2

Archiefwet1995 art 30 lid 1: Overeenkomstig een door de 
gemeenteraad vast te stellen verordening, welke aan 

Geen x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja archiefverordening I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Zaaknummer 2018-035888. Onderwerp: Archiefverordening gemeente Midden-Groningen 2018. Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.1 Verordeningen 1.4.1.2 publiceren archiefverordening en 
eventueel een afzonderlijke 
verordening toezicht op het 

Is de Archiefverordening gepubliceerd? Idem de eventueel afzonderlijk opgestelde verordening m.b.t. 
toezicht op het beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden.

Deze eis geldt ook voor de eventueel opgestelde verordening waarin het toezicht op de nog niet overgebrachte 
archiefbescheiden. 

Besluit bekendmaking en 
beschikbaarstelling regelgeving 
decentrale overheden art 6 lid 1

Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling 
regelgeving decentrale overheden art 6 lid 1: De teksten 
van besluiten van het gemeentebestuur die algemeen 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee archiefverordening / publicatie I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Deze is in december 2018 gepublliceerd (GVOP-DROP) Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.1 Verordeningen 1.4.1.3 toezending archiefverordening 
aan GS

 Is de Archiefverordening aan Gedeputeerde Staten medegedeeld? Deze eis geldt ook voor een eventueel apart opgestelde verordening waarin het toezicht op de niet overgebrachte 
archiefbescheiden is geregeld.

Archiefwet 1995art 30 lid 1 en art 32 lid 2
VNG 10 KPI 1.1b  en 1.2b

Archiefwet 1995 art 30 lid 1: Overeenkomstig een door de 
gemeenteraad vast te stellen verordening, welke aan 
gedeputeerde staten wordt medegedeeld, dragen 

Geen x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee archiefverordening I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. De Archiefverordening gemeente Midden-Groningen 2018 is op 4 december verzonden naar het 
College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.1 Verordeningen 1.4.1.4 opstellen voorziening omtrent de 
zorg voor de archiefbescheiden 
(betreft o.g.v.de Wet 
gemeenschappelijke regelingen 

Is een voorziening omtrent de zorg voor de archiefbescheiden opgesteld voor de op grond van de wet 
Gemeenschappelijke regelingen ingestelde openbare lichamen of gemeenschappelijke organen?

Dit is relevant als de eigen organisatie taken heeft gemandateerd aan de GR en dus zorgdrager is voor de archieven die 
voortvloeien uit de uitvoering van de gemandateerde taken.

Archiefwet 1995 art.40 lid 1
VNG 10 KPI 1.5

Archiefwet 1995 art 40 lid 1: Een regeling als bedoeld in 
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1989, 571) 
houdt tevens een voorziening in omtrent de zorg voor de 
archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde openbare 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee voorziening omtrent de zorg, 
gemeenschappelijke regeling

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja, dat is op hoofdlijnen vastgelegd in de gemeenschappelijke regelingen en  waar nodig uitgewerkt op 
uitvoeringsniveau. Partijen waarbij  dit nadrukkelijk aan de orde is, zijn o.a. de Omgevingsdienst en de 
Veiligheidsregio.

Aanvullende afspraken maken met GR-en

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.2 Besluit informatiebeheer 1.4.2.1 opstellen Besluit Informatiebeheer Beschikt de organisatie over een actueel, vastgesteld Besluit Informatiebeheer? In een besluit informatiebeheer moeten in ieder geval de taken en verantwoordelijkheden m.b.t. het archiefbeheer 
vastgelegd worden voor alle medewerkers die bij de uitvoering van hun taken archiefbescheiden ontvangen en/of opmaken.

Het opstellen van een Besluit informatiebeheer is niet wettelijk verplicht, maar kan wel verplicht zijn voorgeschreven in de  

Als uit te werken aspect benoemd in het 
model van de Archiefverordening van het 
LOPAI , 
NEN-ISO 15489-1 hoofdstuk 6.3 

In de Archiefverordening kan de bepaling zijn opgenomen 
dat voor het beheer van de nog niet overgebrachte 
archiefbescheiden nadere regels opgesteld zullen worden.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee besluit Informatiebeheer I x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Zaaknummer 2018-003729. Onderwerp: Vaststellen Beheerregeling Informatiebeheer van de 
gemeente Midden-Groningen 2018

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.3 Ordeningsstructuur 1.4.3.1 vaststelling ordeningsstructuur Is een ordeningsstructuur vastgesteld? Het is aanbevelenswaardig de ordeningsstructuur af te stemmen met de organisatie, omdat de ordening moet aansluiten 
op de informatiebehoeften van de organisatie. 

Archiefwet 1995 art 3
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 8.3
KIDO eis 5.1.1

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 
alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor 
in aanmerking komende archiefbescheiden.

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee vindbaarheid / toegankelijkheid I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Zaakgericht werken/registreren/archiveren is per 1-1-2018 i.v.m. de overstap naar digitale vervanging van 
fysieke documenten uitgerold. In de I-navigator/zaaktypecatalogus zijn de diverse zaaktypes vastgelegd. 
Deze worden regelmatig gecontroleerd, bijgewerkt en geactualiseerd indien dit gezien de ontwikkelingen 
noodzakelijk is. De ordeningsstructuur volgt uit de zaaktypecatalogus. 

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.4 Overzicht van (te bewaren) 
archiefbescheiden

1.4.4.1 opstellen bestandenoverzicht / 
DSP

Beschikt de organisatie over een overzicht waaruit blijkt waar alle documenten die behoren tot het archief 
worden beheerd  (voor de digitale informatie: met behulp van welke applicatie deze beheerd worden)?

Dit overzicht moet actueel, compleet  en logisch samenhangend zijn en geordend overeenkomstig de 
toegepaste ordeningsstructuur (het ordeningsplan).

Toelichting op Archiefregeling art 18: Dit artikel behandelt de ordening en het overzicht van archiefbescheiden. 
Archiefbescheiden dienen te allen tijde geordend te zijn, zowel om de toegankelijkheid te bevorderen als om de 
samenhang tussen de archiefbescheiden (op verschillende aggregatieniveaus) duidelijk te maken. Die samenhang heeft 
direct te maken met de werkprocessen waarbij de archiefbescheiden gemaakt, ontvangen en gebruikt worden. De 
ordening sluit daarom in de regel nauw aan bij de uitvoering van taken. Het instrument daarbij is een ordeningsstructuur, 
die de logische ordening van archiefbescheiden regelt. Die logische ordening van digitale archiefbescheiden gebeurt door 

Archiefregeling art 18 lid 1
VNG 10 KPI 3.1
NEN-ISO/IEC 27002:2007  hoofdstuk 
7.2.1
KIDO eis 5.1.1
KIDO eis 6.1:

Archiefregeling art 18 lid 1: De zorgdrager zorgt ervoor dat 
de onder hem ressorterende overheidsorganen beschikken 
over een actueel, compleet en logisch samenhangend 
overzicht van de bij dat overheidsorgaan berustende 
archiefbescheiden, geordend overeenkomstig het ten tijde 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.

Archiefregeling art 58, lid 4: Op digitale archiefbescheiden als bedoeld in het derde lid van 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja vindbaarheid I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. In het zaaksysteem Proces. Digitaal vanaf 1-1-2018. Uitzondering daarop vormen informatie vanuit een 
7-tal teams, te weten Burgerzaken, Belastingen, BWRI, HR, Financiën, WMO/Sociaal Domein en GKB. 
Beheer daarvan vindt plaats in de vakapplicaties (taak specifieke applicatie). Met de teams worden 
daarvoor nadere beheersovereenkomsten opgesteld over een tijdige vernietiging van de informatie. 
Hierop vindt jaarlijks toezicht plaats door het team DIV&Archief.

Beheerregeling afsluiten met Belastingen. Burgerzaken, BWRI

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.4 Overzicht van (te bewaren) 
archiefbescheiden

1.4.4.2 bewaren bestandenoverzicht / 
DSP

Wordt  de oorspronkelijke versie van het DSP /  bestandenoverzicht tezamen met de nieuwe versie 
bewaard als de ordeningsstructuur tussentijds wordt aangepast?

Toelichting op Archiefregeling art 18: Dit artikel behandelt de ordening en het overzicht van archiefbescheiden. 
Archiefbescheiden dienen te allen tijde geordend te zijn, zowel om de toegankelijkheid te bevorderen als om de 
samenhang tussen de archiefbescheiden (op verschillende aggregatieniveaus) duidelijk te maken. Die samenhang heeft 
direct te maken met de werkprocessen waarbij de archiefbescheiden gemaakt, ontvangen en gebruikt worden. De 
ordening sluit daarom in de regel nauw aan bij de uitvoering van taken. Het instrument daarbij is een ordeningsstructuur, 

Archiefregeling art 18 lid 2
VNG 10 KPI 3.1
KIDO eis 5.1.1

Archiefregeling art 18 lid 2: Indien de ordeningsstructuur 
tussentijds wordt aangepast, wordt de oorspronkelijke versie 
tezamen met de nieuwe versie bewaard. 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd. 
Archiefregeling art 58, lid 4: Op digitale archiefbescheiden als bedoeld in het derde lid van 
Archiefregeling art 58 blijven de bepalingen van de Regeling geordende en toegankelijke staat 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja vindbaarheid I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Bij een update van de I-navigator wordt eerst een backup gemaakt van de huidige versie voordat de 
update plaats vindt. Een vorige versie is steeds terug te plaatsen. Daarnaast worden alle wijzigingen, dus 
ook lokaal, gelogd in een audittrail zodat altijd te zien is wie wat wanneer heeft gemuteerd. 

Geen actie

1 Documenten en 
metadata

1.4 Instrumenten 1.4.4 Overzicht van applicaties 1.4.4.3 opstellen overzicht van applicaties Is een overzicht opgesteld van alle applicaties waarmee digitale document  lees- of waarneembaar te 
maken zijn? 
Dat kan bijvoorbeeld d.m.v. het DSP.

Toelichting op Archiefregeling art 23: Dit voorschrift is opgenomen, gelet op de omstandigheid dat in een digitale omgeving 
behalve een overzicht van archiefbescheiden ook een overzicht van de daaraan gekoppelde digitale bestanden nodig is. In 
de praktijk hoeven archiefbescheiden niet altijd gekoppeld te zijn aan één bestand. Dat kan voor tekstdocumenten meestal 
wel het geval zijn. Steeds vaker echter zijn archiefbescheiden geen tekstdocumenten, maar gaat het om bijvoorbeeld 
databases, spreadsheets, e-mail (met bijlagen) en websites, die uit vele digitale bestanden kunnen bestaan. Voor het 

Archiefregeling art 23
VNG 10 KPI 3.1
NEN-ISO/IEC 27002:2007  hoofdstuk 
7.2.1
KIDO eis 5.1.1

Archiefregeling art 23: In aanvulling op Archiefregeling 
artikel 18, eerste lid, zorgt de zorgdrager ervoor, dat aan de 
hand van het in dat lid bedoelde overzicht alle relevante 
digitale bestanden te identificeren zijn waarmee de bij hem 
berustende digitale archiefbescheiden leesbaar of 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.
Archiefregeling art 58, lid 4: Op digitale archiefbescheiden als bedoeld in het derde lid van 
Archiefregeling art 58 blijven de bepalingen van de Regeling geordende en toegankelijke staat 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / software I x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV De architectuurplaat van het applicatielandschap M-G wordt bijgehouden op basis van de landelijke 
softwarecatalogus. De binnen de organisatie M-G buiten het zaaksysteem om werkende taak specifieke 
applicatie zijn bij DIV&Archief bekend en zijn als zodanig opgenomen in het Digitale Vervangingsbesluit 
met bijbehorende handboeken.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.5 Metagegevensschema 1.4.5.1 opstellen metagegevensschema Beschikt de organisatie over een actueel metagegevensschema zoals bedoeld in NEN-ISO 23081:2006? Op deze manier ontstaat per type informatieobject een overzicht welke metagegevens worden vastgelegd en de relaties 
tussen deze metagegevens. Gebruik kan worden gemaakt van het TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale 
Overheden)

Toelichting op Archiefregeling art 19: De type gegevens, bedoeld in dit artikel, zijn onder meer noodzakelijk om de 

Archiefregeling art 19 lid 1
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 8.2
VNG 10 KPI 3.2
Baseline gemeenten norm 3 Standaarden
KIDO eis 5.1.3

Archiefregeling art 19 lid 1: De zorgdrager legt een 
metagegevensschema als bedoeld in NEN-ISO 23081:2006 
vast. 

Archiefregeling art 2a: Aan een norm als bedoeld in artikel 1, onderdelen f, j, of m, die is 
opgenomen in een voorschrift voor archiefbescheiden dat is gesteld in de hoofdstukken 2 of 3, 
behoeft niet te worden voldaan voor zover voor archiefbescheiden anders dan door toepassing 
van die norm tenminste dezelfde mate van duurzaamheid of geordende en toegankelijke staat 
wordt bereikt als is beoogd met het voorschrift waarin die norm is opgenomen.

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja vindbaarheid / toegankelijkheid I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie De meest recente versie van de zaaktype-catalogus is tevens de actuele stand van het 
metagegevensschema. In het Handboek Informatiebeheer Gemeente Midden-Groningen 2018 is een 
overzicht opgenomen van alle velden die met metagegevens gevuld kunnen worden (tabel 1. Overzicht 
metagegevens documentregistratie). 

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.6 Selectielijst 1.4.6.1 beschikbaarheid vastgestelde 
selectielijst

Beschikt de organisatie over een voor de eigen organisatie vastgestelde selectielijst of een daarop 
gebaseerde stukkenlijst?

Let op: vernietiging van archiefbescheiden mag alleen plaatsvinden als de waardering daarvan (indicatie van de 
bewaartermijn) is vastgelegd in een vastgestelde selectielijst.

Het opstellen van een stukkenlijst kan hulpzaam zijn bij de selectie van archiefbescheiden (blijvend bewaren of vernietigen) 

Archiefwet 1995 art 5
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 7.1 
en 8.5
VNG 10 KPI 5.1

Archiefwet 1995 art 5: De zorgdrager is verplicht tot het 
ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt 
aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in 
aanmerking komen. 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee selectie I x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja, de selectielijst 2017 VNG is van toepassing verklaard op de gemeente Midden-Groningen in 2019. Op 
het concept-ontwerp aanpassing tot wijziging Selectielijst van eind augustus 2019 is door de gemeente 
Midden-Groningen niet gereageerd.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 

1.4 Instrumenten 1.4.6 Selectielijst 1.4.6.2 actualiteit selectielijst Is de vastgestelde selectielijst niet ouder dan 20 jaar? Door tijdige actualisering van een selectielijst wordt gezorgd dat de daarin vermelde bewaartermijnen overeenstemmen met 
actuele wet- en regelgeving en overige factoren die daarop van invloed zijn.

Archiefbesluit 1995 art 2 lid 2
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 7.1 

Archiefbesluit art 2 lid 2: Selectielijsten worden 
vastgesteld voor de duur van ten hoogste twintig jaar.

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee selectie I x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Nee. Dat is de selectielijst van 2017, model VNG. Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 

1.4 Instrumenten 1.4.6 Selectielijst 1.4.6.3 ordening selectielijst conform 
ordening in archief

Is de toe te passen selectielijst geordend overeenkomstig de in het archief toegepaste ordeningsstructuur?
.

Deze eis geldt alleen voor selectielijsten waarvan de vaststellingsprocedure is gestart na 1 januari 2013 Archiefbesluit art 2 lid 2 Archiefbesluit art 2 lid 2: De systematische opsomming, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is in overeenstemming 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee selectie I x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. De ordeningsstructuur volgt uit de zaaktypecatalogus. Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.6 Selectielijst 1.4.6.4 opstellen overzicht hotspots Wordt periodiek een overzicht opgesteld van hotspots? Dit instrument is bedoeld om langdurig te bewaren informatie aan te wijzen; informatie die te maken heeft met een 
gebeurtenis of kwestie die tot maatschappelijke beroering leidt of heeft geleid. Daarmee wordt invulling gegeven aan de 
uitzonderingsgrond in het Archiefbesluit 1995 (art. 5 sub e) die ruimte biedt om meer te bewaren dan in de selectielijst is 
bepaald.

KIDO eis 5.1.2 Periodieke toepassing van de hotspotmonitor vormt een 
onderdeel van de nieuwe waarderingsmethodiek op basis 
waarvan de Selectielijst voor gemeenten en 
intergemeentelijke organen 2017 is vormgegeven.
KIDO eis 5.1.2: Toepassing van de hotspotmonitor

Geen x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee selectie U x x x 3 2 1 X Medewerker 
Historisch Archief

jaarlijks volledig Directie Ja, betreft o.a. aardbevingsschade, zoutwinningschade, zonnepanelen, windparken, monumenten. Hiertoe 
volgt de gemeente de richtlijnen uit de AIDO Handreiking Periodiek hotspot-monitor decentrale overheden. 
In de I&A visie zijn de bijzondere en specifiek lokale onderwerpen afzonderlijk benoemd als 
aandachtspunten. Het gaat daarbij met name om onderwerpen betreffende het Nationaal Programma 
Groningen, Programma gevolgen Gaswinning en uitgangspunten Energietransitie en 
duurzaamheidsmaatregelen die voor de gemeente Midden-Groningenen en de regio belangrijk zijn. 

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.7 Vervangingsbesluit 1.4.7.1 nemen van een 
vervangingsbesluit

Is voor vervanging van archiefbescheiden een vervangingsbesluit door de zorgdrager genomen en wordt 
het bijbehorende Handboek Vervanging tijdig geactualiseerd?

In de praktijk wordt een vervangingsbesluit als bijlage voorzien van een handboek vervanging  waarin wordt beschreven op 
welke wijze de vervanging technische en procedureel uitgevoerd wordt. 

In een handboek vervanging wordt invulling geven aan wettelijk aan vervanging gestelde eisen:
- vindt vervanging plaats met juiste en volledige weergave van de te vervangen gegevens?

Archiefbesluit 1995 art 2 lid 1
Archiefbesluit 1995 art 6 lid 2
Archiefregeling art 26b
VNG 10 KPI 5.3a
VNG 10 KPI 5.3b

Archiefbesluit 1995 art 2 lid 1: Bij het ontwerpen en 
vaststellen van selectielijsten, bij besluiten omtrent de 
vervanging van archiefbescheiden door reproducties en bij 
besluiten omtrent de vervreemding van archiefbescheiden 
wordt rekening gehouden met: 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee digitale vervanging I x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Zaaknummer 2018-009976. Onderwerp: Vervanging originele documenten/archiefbescheiden door 
digitale reproducties -digitale vervanigng- met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018.                 
Documenten: "Handboek Informatiebeheer gemeente Midden-Groningen 2018" en "Handboek 
routinematige vervanging archiefbescheiden gemeente Midden-Groningen 2018".

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.7 Vervangingsbesluit 1.4.7.2 publiceren vervangingsbesluit Is het vervangingsbesluit gepubliceerd? In het als bijlage bij het vervangingsbesluit toe te voegen Handboek Vervanging wordt invulling gegeven aan de eis dat in 
de publicatie van het vervangingsbesluit wordt vermeld hoe rekening is gehouden met:
- de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en

Archiefbesluit 1995 art 6 lid 2
VNG 10 KPI 5.3c

Archiefbesluit art 6 lid 2:  De zorgdrager maakt bij de 
bekendmaking van een besluit als bedoeld in het eerste lid 
melding van de wijze waarop toepassing is gegeven aan 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee digitale vervanging I x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Deze is op 23 juli 2018 gepubliceerd op Overheid.nl (GVOP-DROP) en is met terugwerkende kracht 
vanaf 1-1-2018 in werking getreden.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.9 systematische risicoanalyse 1.4.9.1 systematische risicoanalyse Doet de organisatie aan een systematische risicoanalyse voor factoren als data, systemen, personeel, 
fysieke locatie en beveiligingseisen?

Het primaire uitgangspunt van digitaal informatiebeheer is risicomanagement. De organisatie voert een systematische
risicoanalyse uit en stelt periodiek processen bij via de Plan-Do-Check- Act-cyclus.
In het kader van deze cyclus wordt gecontroleerd of de getroffen maatregelen het gewenste effect sorteren.

ED3 C 2.1
RODIN 3.1
KIDO eis 3

ED3 C 2.1: De beheerorganisatie doet aan een 
systematische risicoanalyse voor factoren als data, 
systemen, personeel, fysieke locatie en beveiligingseisen en 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee informatiebeveiligingsplan  / e-depot I x x x x 3 2 1 CISO jaarlijks volledig Directie Ja, onder regie van de CISO (chief information security officer) wordt dit punt opgepakt en bewaakt. Updaten niveau van informatiebeveiliging

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.10 opstellen 
Informatiebeveiligingsplan

1.4.10.1 opstellen 
Informatiebeveiligingsplan

Hanteert de organisatie  een informatiebeveiligingsplan gebaseerd op de NEN-ISO 27001 of vergelijkbare 
richtlijnen?

Informatiebeveiliging wordt uitgewerkt in een plan conform de geldende basisrichtlijnen.
Indien uit de risicoanalyse (3.1) naar voren is gekomen dat er systemen aanwezig zijn die een zwaarder beveiligingsregime 
vergen dan het basisregime, zijn hierin ook de zwaardere richtlijnen opgenomen die dergelijke systemen vereisen.

RODIN 3.2 RODIN 3.2: De organisatie hanteert een 
informatiebeveiligingsplan gebaseerd op de NEN-ISO 27001
of vergelijkbare richtlijnen.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee informatiebeveiligingsplan I x x x x 3 2 1 CISO jaarlijks volledig Directie Ja, onder regie van de CISO (chief information security officer) wordt dit punt opgepakt en bewaakt. Updaten niveau van informatiebeveiliging

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.11 Back-upstrategie, 
calamiteiten- en herstelplan 

1.4.11.1 opstellen back-upstrategie, 
calamiteiten- en herstelplan 

Beschikt de organisatie over een passende back-upstrategie en een calamiteiten- en herstelplan, zodat 
informatie in geval van verstoringen snel weer beschikbaar gemaakt kan worden?

Bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit zijn grofweg gelegen in het uitvallen of vastlopen van systemen, besmetting met 
virussen, corrupte schijven, vollopen van opslagruimte of gebrek aan verwerkingscapaciteit, calamiteiten zoals aanslagen, 
natuurrampen of een brand of het niet tijdig kunnen leveren van producten door leveranciers.

ED3 C 2.2
RODIN 3.6
Tactische Baseline Informatiebeveiliging 

ED3 C 2.2: De beheerorganisatie beschikt over passende 
calamiteiten- en herstelplannen, die ten minste bestaan een 
back-up van alle opgeslagen informatie en een kopie van het 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee virussen - trojans - malware / back-up / 
continuïteitsplan / herstelplan  / e-depot

I x x x 3 2 1 CISO jaarlijks volledig Directie Ja, onder regie van de CISO (chief information security officer) wordt dit punt opgepakt en bewaakt. Updaten niveau van informatiebeveiliging

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.11 Continuïteitsplannen / 
herstelplannen

1.4.11.2 bewaren back-ups e.d. op veilige 
locatie

Worden kopieën van het continuïteitsplan, herstelplan en van de gemaakte back-ups op een andere, veilige 
locatie bewaard? 

ED3 C 2.2 ED3 C 2.2: De beheerorganisatie beschikt over passende 
calamiteiten- en herstelplannen, die ten minste bestaan een 
back-up van alle opgeslagen informatie en een kopie van het 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee continuïteitsplan  / herstelplan  / e-depot I x x x 3 2 1 CISO jaarlijks volledig Directie Ja, onder regie van de CISO (chief information security officer) wordt dit punt opgepakt en bewaakt. Updaten niveau van informatiebeveiliging

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.12 Overzicht 
gemeenschappelijke 
regelingen

1.4.12.1 opstellen overzicht van 
gemeenschappelijke regelingen

Beschikt de organisatie over een actueel overzicht van gemeenschappelijke regelingen waaraan zij deel 
 neemt? 

In dit overzicht moet de informatie conform artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen.

Dit overzicht biedt de organisatie inzicht in alle eventuele gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen en 
waarbij de gemeente is aangewezen als verantwoordelijk voor de zorg voor de archieven van de gemeenschappelijke 

Wgr art 27
VNG 10 KPI 1.5b

Wet gemeenschappelijke regelingen art 27 lid 1: 
Burgemeester en wethouders houden een register bij van de 
regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee overzicht gemeenschappelijke regelingen I x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Er is een overzicht van alle gemeenschappelijke regelingen. Zaaknummer 2018-001050. Onderwerp: 
Vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks vindt hierop controle plaats

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.13 Regels voor het maken van 
afbeeldingen, afschriften en 
bewerkingen van 
overgedragen 

1.4.13.1 opstellen regels kosten maken 
kopieën

Zijn actuele regels opgesteld voor het in rekening brengen van kosten voor uitlening van of voor het maken 
van afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van (overgedragen) archiefbescheiden?

Archiefwet 1995 art 19
Gemeentewet art.147.1
VNG 10 KPI 8.1.c en 8.5b

Archiefwet 1995 art 19: De zorgdrager stelt, indien de 
kosten, bedoeld in de artikelen 14 en 18, zesde lid, in 
rekening worden gebracht, regels omtrent die kosten.

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja openbaarheid / uitlening / vervaardiging 
afschriften / kosten

I x x x 3 Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Dit is verwerkt in de "Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Midden-
Groningen 2019". Zaaknummer 2018-034868. Onderwerp: Heffingsverordeningen 2019. Jaarlijks vindt 
controle plaats of de gehanteerde tarieven kloppen of aangepast moeten worden.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.14 e-depot: overzicht van alle 
wijzigingen in werkwijzen, 
procedures, soft- en 
hardware

1.4.14.1 opstellen logfile wijzigingen Beschikt de  beheerorganisatie over een overzicht van alle wijzigingen in werkwijzen, procedures, soft- en 
hardware, waarbij is vastgelegd wat de mogelijke invloed van de wijzigingen is op de te bewaren informatie?

Doelstelling is dat de beheerorganisatie van het e-depot in staat is verantwoording af te leggen over alle activiteiten ten 
behoeve van de werking en het beheer van het depot, met name over die activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 
permanente bewaring van de digitale informatie.

ED3 A3.3 ED3 A3.3: De beheerorganisatie beschikt over een overzicht 
van alle wijzigingen in werkwijzen, procedures, soft- en 
hardware waarbij is vastgelegd wat de mogelijke invloed van 
de wijzigingen is op de digitale archiefbescheiden, en is in 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot I x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Aangezien we nog geen werkende E-depot oplossing beschikbaar hebben, is hier nog geen oordeel over 
te vormen, maar is het wel een aandachtspunt op te nemen in het Programma van Eisen.

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.15 e-depot: beschrijving te 
bewaren relatie-informatie 
ADA

1.4.15.1 beschrijving relatie-informatie 
ADA

Heeft de beheerorganisatie beschreven welke relatie-informatie van het aangeboden digitaal archiefstuk 
(ADA) bewaard moet blijven?

De beheerorganisatie beschrijft welke relatie-informatie van het aangeboden digitaal archiefstuk (ADA) bewaard moet 
blijven.

Relatie-informatie (Packaging Information)

Archiefregeling art 17a
Archiefregeling art 21
ED3 B 1.1

ED3 B 1.1: De beheerorganisatie beschrijft welke relatie-
informatie van het aangeboden digitaal archiefstuk (ADA) 
bewaard moet blijven.

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot I x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Aangezien we nog geen werkende E-depot oplossing beschikbaar hebben, is hier nog geen oordeel over 
te vormen, maar is het wel een aandachtspunt op te nemen in het Programma van Eisen.

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.16 e-depot: overzicht van vast 
te leggen beheerinformatie 
ADA

1.4.16.1 opstellen overzicht van vast te 
leggen beheerinformatie ADA

Is vastgelegd welke beheerinformatie ten tijde van de opname moet zijn toegevoegd aan het aangeboden 
digitaal archiefstuk (ADA)?

Door de vastlegging van  beheerinformatie kan de  beheerorganisatie van het e-depot de integriteit van ieder opgenomen 
digitaal archiefstuk (ODA) aantonen .

Beheerinformatie bestaat uit:

Archiefregeling art 19
ED3 B 1.2
ED3 B 4.2

ED3 B 1.2: De beheerorganisatie legt vast welke 
beheerinformatie ten tijde van de opname moet zijn 
toegevoegd aan het aangeboden digitaal archiefstuk (ADA) 
en controleert de aanwezigheid van deze informatie bij 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot I x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Aangezien we nog geen werkende E-depot oplossing beschikbaar hebben, is hier nog geen oordeel over 
te vormen, maar is het wel een aandachtspunt op te nemen in het Programma van Eisen.

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.17 e-depot: overzicht van vast 
te leggen representatie-
informatie ADA

1.4.17.1 opstellen overzicht vast te leggen 
representatie-informatie ADA

Is vastgelegd welke representatie-informatie ten tijde van de opname moet zijn toegevoegd aan het 
aangeboden digitaal archiefstuk (ADA)?

Representatie-informatie: Metadata die nodig zijn om het digitaal bronobject reproduceerbaar (leesbaar)
en juist interpreteerbaar te maken. Dit kan een beschrijving van hard- en software of een samenvatting/beschrijving van de 
juiste interpretatie van het digitaal bronobject zijn.
Archiefregeling art. 24, onder b

Archiefregeling art 24
Archiefregeling art 26
ED3 B 1.3

ED3 B 1.3: De beheerorganisatie legt vast welke  
representatie-informatie een aangeboden digitaal archiefstuk 
(ADA) moet hebben en controleert het ADA op juistheid, 
volledigheid, duurzaamheid en veiligheid bij opname.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot I x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Aangezien we nog geen werkende E-depot oplossing beschikbaar hebben, is hier nog geen oordeel over 
te vormen, maar is het wel een aandachtspunt op te nemen in het Programma van Eisen.

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.18 Overzicht van ICT-
architectuur

1.4.18.1 opstellen overzicht van ICT-
architectuur

Beschikt de beheerorganisatie over een juist, actueel en volledig overzicht van de aanwezige systemen, 
hard- en software in hun onderlinge samenhang (ICT-architectuur)? 

Voor de bewaaromgeving is een juist, actueel en volledig overzicht van de aanwezige systemen, hard- en software in hun 
onderlinge samenhang (ICT architectuur) aanwezig. Deze architectuur moet in lijn zijn met de inrichting van de organisatie 
uit onderdeel A (van ED3).

ED3 C1.1 ED3 C1.1 De beheerorganisatie beschikt ten aanzien van de 
bewaaromgeving over een actuele beschrijving van de ICT-
architectuur.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee e-depot I x x x 3 2 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Aangezien we nog geen werkende E-depot oplossing beschikbaar hebben, is hier nog geen oordeel over 
te vormen, maar is het wel een aandachtspunt op te nemen in het Programma van Eisen.

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.19 Overzicht van autorisaties 1.4.19.1 opstellen overzicht van 
autorisaties

Kunnen overzichten van toegekende autorisaties vervaardigd worden ten behoeve van het beheer en 
controle daarop.

Uit de tabel blijkt welke (groepen van) gebruiker(s) tot welke activiteiten, functionaliteiten of informatie gemachtigd is of zijn NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 8.4
ED3 B 6.3
Tactische Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten 11.2.1.1

ED3 B 6.3 De beheerorganisatie beschikt over vastgesteld 
en geïmplementeerd toegangsbeleid (autorisatieregels, 
authenticatie-eisen), dat past bij de voorwaarden in de 
toegangsinformatie van de archiefbescheiden waartoe 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig n.v.t. toegangsbeveiliging / registratie van 
gebruikers / autorisaties /  / e-depot

I x x x 3 2 1 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Aangezien we nog geen werkende E-depot oplossing beschikbaar hebben, is hier nog geen oordeel over 
te vormen, maar is het wel een aandachtspunt op te nemen in het Programma van Eisen.

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.20 Overzicht functionele eisen 
inhoud, structuur, vorm en 
gedrag

1.4.20.1 vastlegging functionele eisen 
inhoud, structuur, vorm en gedrag

Zijn van elk van de digitale archiefbescheiden de functionele eisen vastgelegd van de inhoud, structuur en 
verschijningsvorm (zoals bedoeld in artikel 17, onderdeel a) en 
het gedrag, voor zover dit laatste noodzakelijk is voor het waarborgen van de authenticiteit van de digitale 
archiefbescheiden?

Nb: Deze eis dient op basis van de Archiefregeling uitsluitend toegepast te worden op ieder archiefsysteem waarmee voor 
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden beheerd. Controle van systemen waarmee alleen 
op termijn te vernietigen archiefbescheiden (zoals cliënt of personeelsdossiers) worden beheerd is daarnaast ook 
aanbevelenswaardig. Dit gezien de meerwaarde van een goed ingerichte archieffunctie van die systemen voor de 
bedrijfsvoering.

Toelichting op Archiefregeling art 22: Dit artikel komt inhoudelijk overeen met artikel 8, eerste lid, van de Regeling 
geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden, met dien verstande dat op grond van de huidige regeling tevens de 
functionele eisen met betrekking tot het gedrag van digitale archiefbescheiden moeten worden vastgelegd, indien dit 
noodzakelijk zou zijn om de authenticiteit te waarborgen.

Archiefregeling art 22
VNG 10 KPI 4.2

Archiefregeling art 22: De zorgdrager zorgt ervoor dat van 
elk van de digitale archiefbescheiden de functionele eisen 
worden vastgelegd van: 
a de inhoud, structuur en verschijningsvorm, bedoeld in 
artikel 17, onderdeel a; en 
b het gedrag, voor zover dit noodzakelijk is voor het 
waarborgen van de authenticiteit van de digitale 
archiefbescheiden. 

Archiefregeling art 58, lid 2: Artikel 24 is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden in 
digitale bestanden ontvangen of opgemaakt in de periode, gelegen tussen 31 december 2003 en 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, waaraan of waarin sinds laatstbedoeld tijdstip 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.  

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd. 

Archiefregeling art 58, lid 4: Op digitale archiefbescheiden als bedoeld in het derde lid van 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid I x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Dit is op hoofdlijnen vastgelegd in zaaknummer 2018-009976. Onderwerp: Vervanging originele 
documenten/archiefbescheiden door digitale reproducties -digitale vervanging- met terugwerkende kracht 
vanaf 1-1-2018. Zaaknummer 208-003729. Onderwerp: Vaststellen beheerregeling informatiebeheer van 
de gemeente Midden-Groningen 2018.                                                     Informatie van een 7-tal teams, te 
weten Burgerzaken, Belastingen, BWRI, HR, Financiën, WMO/Sociaal Domein en GKB. Beheer daarvan 
vindt plaats in de vakapplicaties (taak specifieke applicaties). Met de teams zijn daarvoor nadere 
beheersregels opgesteld over een tijdige vernietiging van informatie. Hierop vindt jaarlijks toezicht plaats 
door het team DIV&Archief.

Beheerregeling afsluiten met Belastingen. Burgerzaken, BWRI

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.23 overzicht bestandsformaten 1.4.23.1 opstellen overzicht 
bestandsformaten

Is een actueel overzicht opgesteld van de bestandsformaten die als geschikt zijn beoordeeld voor duurzame 
vastlegging van informatie?

KIDO eis 5.1.4 n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee duurzame digitale toegankelijkheid I x x x 3 2 x Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijs volledig Directie Voor wat betreft vastlegging in het zaaksysteeem is PDF-A het aangewezen bestandsformaat. Voor E-
depot moet dit nog nader worden onderzocht. Wellicht dat op onderdelen uitbreiding danwel aanpassing 
hierop plaats moet vinden m.n. voor informatie uit vakapplicaties (taak specifieke applicaties).

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.24 overzicht beheerregimes 1.4.24.1 opstellen overzicht beheerregimes Is een actueel overzicht opgesteld van beheerregimes? Elke organisatie beoordeelt of classificeert informatie op basis van risicoklassen. De risicoklasse bepaalt het 
beheerregime, zijnde de wijze waarop de toegankelijkheid, vindbaarheid, uitwisselbaarheid, beschikbaarheid, juistheid, 
tijdigheid, volledigheid, authenticiteit en vertrouwelijkheid van de gebruikte informatie wordt gewaarborgd.

KIDO eis 5.1.6 n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee duurzame digitale toegankelijkheid I x x x 3 2 1 x Medewerker DIV & 
(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Ja, voor het digitaal dossier- en zaakbeheer zijn afspraken en procedures vastgelegd en handleidingen 
beschikbaar. Ook voor het informatiebeheer in een zevental vakapplicaties (taak specifieke applicaties) 
zijn of worden binnenkort beheersovereenkomsten opgesteld.  Voor o.a. de onder gemeentelijk beheer 
vallende websites en het bestuursinformatiesysteem moeten eveneens een regelingen worden opgesteld. 
Vanwege de voorgenomen vervanging op korte in 2020 is hierop nog geen actie ondernomen.

Vormgeving E-depot omgeving

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.26 veilige digitale opslag 1.4.26.1 eisen veilige digitale opslag Is een actuele lijst opgesteld van eisen te stellen aan een veilige server of een andere digitale 
opslagmethode?

Lijst met specificaties van te gebruiken informatiedragers en opslagruimten (bijv. serverruimte, berging offline storage, back-
ups etc.), inclusief de beschrijving van de verblijfplaatsen van de informatie in de ruimte

KIDO eis 5.1.9 n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee duurzame digitale toegankelijkheid I x x x 3 2 Informatiestrateeg jaarlijks volledig Directie Vanwege de decentrale huisvesting is er momenteel geen actueel overzicht beschikbaar. Daarnaast 
draaien diverse taak specifieke applicaties in de Cloud en is de digitale opslag geregeld middels een SLA.

Lijst opstellen 

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.27 beperkingsgronden 
openbaarheid

1.4.27.1 Lijst beperkingsgronden 
openbaarheid

Is een actueel overzicht opgesteld van beperkingsgronden aan de openbaarheid? Overzicht met de criteria om te bepalen of en hoelang er aan informatie beperkingen aan de openbaarheid gesteld moeten 
worden (“informatie is openbaar, tenzij”), conform de Wob en Wbp en voor overgebrachte informatie de AW

KIDO eis 5.1.12 n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee openbaarheid I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Voor wat betreft de analoge archieven wordt van toepassing zijnde wet- en  regelgeving gevolgd als 
leidraad. In diverse documenten (inventarissen)  is een en ander vastgelegd, maar dit moet nog wel 
worden verwerkt tot een totaal overzicht. Dit vindt plaats nadat alle archiefblokken van de 3 voormalige 
gemeenten zijn opgeschoond en geïnventariseerd. De planning hiervoor is uiterlijk 2022. Voor digitale 
informatie is aan een dergelijke zaak de kwalificatie "Vertrouwelijk"  gehangen.Bij ingebruikname van een 
E-depot functionaliteit moeten dergelijke documenten niet standaard worden meegenomen, maar 
uitgesloten van openbaarheid.

Overzicht beperkende bepalingen opstellen

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.4 Instrumenten 1.4.28 systeemdocumentatie 1.4.28.1 Beschikbaarheid 
systeemdocumentatie

Is actuele documentatie van de inrichting en het beheer van de gebruikte informatiebeheersystemen (DMS / 
RMS / zaaksysteem / vakapplicaties) beschikbaar?

De systeemdocumentatie is een juiste weergave van de werkelijkheid, doordat aanpassingen adequaat (geautomatiseerd) 
worden geadministreerd.
Dit betreft:
Aanwezigheid van beheerrapportages inzake het archiefbeherend systeem

KIDO eis 4.1.2
KIDO eis 5.2.1

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee informatiesystemen / documentatie I x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is voor het team DIV&Archief beschikbaar. Er is een blauwdruk van de inrichting en het beheer. Deze 
wordt door Functioneel Applicatiebeheer actueel gehouden. Voor de taak specifieke applicaties zijn deze 
eveneens beschikbaar.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.5 Kwaliteitszorg, audit, control 
en rapportage

1.5.1 toepassing kwaliteitszorgsysteem Is een kwaliteitszorgsysteem voor alle te controleren aspecten van het informatiebeheer vastgesteld en 
wordt het ook daadwerkelijk toegepast?

Belangrijk  is dat cyclisch op basis van een of meerdere checklist wordt gecontroleerd of het archiefsysteem voldoet aan 
daaraan (minstens) wettelijk gestelde eisen. Na verslagslaglegging aan de ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijken 
wordt structureel gewerkt aan de aanpak van de geconstateerde verbeterpunten. Vervolgens dient conform de 
vastgelegde frequentie opnieuw controle, verslaglegging etc. plaats te vinden. Kwaliteitszorg dient namelijk cyclisch te zijn, 

Archiefwet 1995 art 32 lid 2 
Archiefregeling art 16
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.4
ED3 A 3.2

Archiefregeling art 16: De zorgdrager zorgt ervoor dat het 
beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare 
eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. 
Archiefwet 1995 art 32 lid 2: Ten aanzien van het beheer 

Vrijstellingen m.b.t. Archiefregeling art 16:

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja kwaliteitszorg / verwerking inkomende 
documenten / opname in archiefsysteem / 
overbrenging / vernietiging / digitale 
vervanging / vervreemding / duurzame digitale 

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Zaaknummer 2018-009976. Onderwerp: Vervanging originele documenten/archiefbescheiden door 
digitale reproducties -digitale vervanging- met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.5 Kwaliteitszorg, audit, control 
en rapportage

1.5.2 tijdige evaluatie 
kwaliteitszorgsysteem

Wordt het kwaliteitszorgsysteem zelf ook regelmatig geëvalueerd, zodat dit aan de doelstellingen blijft 
voldoen?

Dit aspect hoort een onderdeel te zijn van een kwaliteitszorgsysteem n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee kwaliteitszorg I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Evaluatie en uitbreiding van het kwaliteitssysteem vindt jaarlijks plaats. Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.5 Kwaliteitszorg, audit, control 
en rapportage

1.5.3 opstellen verslag horizontale 
verantwoording

Vindt jaarlijks - of tweejaarlijks verslaglegging plaats door de zorgdrager aan het algemeen bestuur over de 
uitvoering van het archiefbeheer (horizontale verantwoording), waarbij dit verslag ook wordt toegezonden 
aan Gedeputeerde Staten?

Gemeentewet art ?
KIDO eis 4.1.2

Geen x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee kwaliteitszorg / verantwoording / toezicht U x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Jaarlijks met als streefdatum 1 juli van het betreffende kalenderjaar. Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.5 Kwaliteitszorg, audit, control 
en rapportage

1.5.4 verantwoording beheer niet 
overgebracht archief

Brengt de archivaris - als deze is aangesteld - (twee)jaarlijks verslag uit aan burgemeester en wethouders 
van het uitgevoerde toezicht op het beheer van de nog niet overgebrachte archiefbescheiden?

Modelverordening LOPAI
KIDO eis 4.1.2

Kan als bepaling opgenomen zijn in de Archiefverordening n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee kwaliteitszorg / toezicht / archivaris / 
verantwoording

U x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Niet van toepassing op de gemeente Midden-Groningen omdat de functie van gemeentearchivaris niet is 
ingevuld.

Geen actie



1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.5 Kwaliteitszorg, audit, control 
en rapportage

1.5.5 verantwoording beheer 
overgebracht archief

Brengt de archivaris - als deze is aangesteld - of een andere voor het beheer van de overgebrachte 
archieven aangestelde functionaris periodiek (jaarlijks / tweejaarlijks) verslag uit aan de zorgdrager van de 
wijze waarop het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden is uitgevoerd?

Modelverordening LOPAI
KIDO eis 4.1.2

Kan als bepaling opgenomen zijn in de Archiefverordening n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee kwaliteitszorg / toezicht / archivaris / 
verantwoording

U x x x 3 Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Waar er sprake mocht zijn van veranderingen dan wordt dit door middel van het Jaarverslag 
Archiefzorg en -beheer gemeente Midden-Groningen gemeld.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.6 reorganisaties 1.6.1 zorgdragen continuïteit 
archiefbeheer bij 
organisatiewijzigingen

Zijn bij elke organisatiewijziging de continuïteit van en de verantwoordelijkheden voor de duurzame 
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van het archiefbeheer tijdig en adequaat geregeld?

Worden bijvoorbeeld voorafgaand aan het vormen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband afspraken gemaakt 
over de zorg en het beheer van de archiefbescheiden tijdens het bestaan van het samenwerkingsverband en na opheffing?

Of als de beheerorganisatie van het e-depot ophoudt te bestaan, regelt het opvolgingsplan het verder beheer van de 

Archiefwet 1995 art 4 lid 1 
Archiefwet 1995 art 40
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.2
VNG 10 KPI 1.4

Archiefwet 1995 art 4 lid 1:  Een regeling, waarbij 
overheidsorganen worden opgeheven, samengevoegd of 
gesplitst, dan wel waarbij een of meer taken van een 
overheidsorgaan worden overgedragen aan een ander 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja reorganisatie / e-depot I x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Dit is in 2019 niet aan de orde geweest. In voorbereiding is een wijziging van de GR Omgevingsdienst 
Groningen, vast te stellen in 2020. DIV& Archief is hier vooraf niet specifiek bij betrokken of bevraagd. Een 
volledig operationeel SIO kan dit in de toekomst voorkomen.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.6 reorganisaties 1.6.2 privatisering 1.6.2.1 terbeschikkingstelling informatie 
bij privatisering

Wordt in geval van privatisering gezorgd voor terbeschikkingstelling van de op de te privatiseren taken 
betrekking hebbende archiefbescheiden voor de duur van maximaal 20 jaar? 

Archiefwet 1995 art 4 lid 3
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.2
VNG 10 KPI 1.4

Archiefwet 1995 art 4 lid 3: Een regeling, waarbij taken 
van een overheidsorgaan geheel of gedeeltelijk worden 
overgedragen aan een rechtspersoon houdt een voorziening 
in omtrent de terbeschikkingstelling aan die rechtspersoon 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee privatisering / terbeschikkingstelling I x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja. In 2019 zijn er archiefbescheiden overgedragen aan de Stichting OPOS en de Stichting Ultiem op het 
gebied van privatisering Basisonderwijs Midden-Groningen (respectievelijk vml. Slochteren en Hoogezand-
Sappemeer.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.6 reorganisaties 1.6.2 privatisering 1.6.2.2 opstellen regeling toezicht op ter 
beschikking gestelde 
archiefbescheiden

Is in geval van privatisering vastgelegd hoe het toezicht op de ter beschikking gestelde archiefbescheiden 
dient te worden uitgevoerd?

Archiefwet 1995 art 4 lid 3
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.2
VNG 10 KPI 1.4

Archiefwet 1995 art 4 lid 3: Een regeling, waarbij taken 
van een overheidsorgaan geheel of gedeeltelijk worden 
overgedragen aan een rechtspersoon houdt een voorziening 
in omtrent de terbeschikkingstelling aan die rechtspersoon 
van de op die taken betrekking hebbende 
archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht 
naar een archiefbewaarplaats, voor een tijdvak van ten 
hoogste twintig jaar. Deze voorziening houdt tenminste in 
een nadere bepaling van het in de eerste volzin bedoelde 
tijdvak, alsmede een bepaling omtrent het toezicht op het 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee privatisering / toezicht I x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja, De archiefbescheiden van de Stichting OPOS en Stichting Ultiem zijn overgedragen. Hiervoor zijn 
verklaringen opgesteld.                                                                                                                        
Daarnaast speelt nog de overdracht van archiefbescheiden aan GR-en zoals de Brandweer en de 
Veiligheidsregio, Wedeka/Trio-BWRI en de ODG. Ten behoeve hiervan moeten nog nadere afsprake 
worden uitgewerkt. Aangezien dit op onderdelen provincie breed speelt, heeft het de voorkeur hier 
standaard afspraken te maken i.p.v. maatwerk per individuele gemeente.  Overleg met de Toezichthouder 
hieromtrent is gewenst. In 2019 zijn vanuit de Veiligheidregio (Brandweer) archiefbescheiden ontvangen 
dienu  weer onder het archiefbeheer van de gemeente Midden-Groningen vallen. Hiervan is een 
verklaring opgesteld.

Aanvullende afspraken maken met GR-en

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.7 Bekendmaking beleid / 
kaders / procedures / 
verantwoordlijkheden

1.7.1 Bekendmaking beleid / kaders / 
procedures / 
verantwoordlijkheden

Wordt actief gezorgd dat beleid, uitvoeringsprocedures en alle verantwoordelijkheden bekend zijn bij alle bij 
het informatiebeheer betrokken functionarissen, tijdelijk ingehuurde medewerkers  en bij eventueel 
relevante externe partijen?

Worden in dit verband de schriftelijk vastgestelde en voor hen geldende regelingen en instructies ten aanzien van 
informatiebeveiliging, informatiebeheer welke zij bij de vervulling van hun functie hebben na te leven, op een gemakkelijk 
toegankelijke plaats ter inzage gesteld? Bijvoorbeeld door plaatsing op intranet, of op een voor externen toegankelijke 
plaats op de internetsite van de organisatie. 

NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.2
RODIN 1.1
Tactische Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten  5.1.1, 7.1.3.2, 

Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten 8.1.1:
2: Alle ambtenaren en ingehuurde medewerkers krijgen bij 
hun aanstelling hun verantwoordelijkheden ten aanzien van 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee beleid / procedures / verantwoordelijkheden / 
gedragsregels / personeel / verwerking 
inkomende documenten / opname in 
archiefsysteem / overbrenging / vernietiging / 

I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Alle van toepassing zijnde procedures zijn bij het team DIV&Archief bekend en in de team F map 
opgenomen.

Geen actie

1 Beleid, kaders, 
procedures, 
afstemming

1.8 Projectdossiers 1.8.1 Beheer projectdossiers Is het beheer van projectdossiers adequaat ingericht? (zie toelichting) In het projectplan moet het informatiebeheer goed geregeld zijn zodat daarin is opgenomen dat:
- een lijst met kritieke verantwoordingsdocumenten is opgesteld
- voor aanvang van het project de ordeningsstructuur van het projectarchief is vastgesteld, inclusief bijbehorende 
metagegevens
- voor de start van het project duidelijk is aan welk organisatieonderdeel de projectdocumentatie na afloop wordt 

Archiefwet 1995 art 3
KIDO eis 4.1.3

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 
alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor 
in aanmerking komende archiefbescheiden.

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee beleid / procedures / verantwoordelijkheden / 
projectdossiers

I x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Wij werken standaard met een zaaksysteem waarin nagenoeg alle zaken i.h.k.v. digitale vervanging 
worden opgenoemen. Kleine projecten worden hierin meegenomen. Voor grote projecten wordt een 
maatwerk oplossing ingericht die later onder één zaaknummer wordt opgenomen in het zaaksysteem.

Geen actie

2  Mensen 
(formatieomvang, 
vaardigheden, 
kennis)

2.1 Formatieomvang 2.1.1 voldoende formatieomvang Zijn voldoende medewerkers aangesteld voor de invulling (richten en inrichten) en uitvoering van het 
informatiebeheer, -beveiliging en het toezicht daarop? 

Met andere woorden: worden alle werkzaamheden naar behoren uitgevoerd? Zijn er dus geen achterstanden, of kunnen 
bepaalde (toezichthoudende) werkzaamheden niet of niet naar behoren worden uitgevoerd? 

Let op: de term "voldoende" is in dit verband een relatieve term. Dit is namelijk mede afhankelijk van de efficiëntie van de 

Archiefwet 1995 art 3
ED3 A 2.2
RODIN 1.3
VNG 10 KPI  2.2.a 10.2a en 10.4

Memorie van Toelichting op Archiefwet 1995 art 3: Zorg 
is de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
overheidsorganen voor de uitvoering van de wet, elk op 
eigen terrein. Daaronder zijn zowel begrepen de 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee personeel / formatieomvang / e-depot / 
archivaris / toezicht

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Kwantitatief gezien is er voldoende formatie. Kwalitatief wordt er gewerkt aan een optimalisatie slag om 
richting 2022 te komen tot een evenwichtige formatie omvang.

Opgenomen in jaarplan team

2  Mensen 
(formatieomvang, 
vaardigheden, 

2.2 Aanstelling personeel / 
inhuur externen

2.2.1 Competenties 2.2.1.1 competenties medewerkers Beschikken de aangestelde medewerkers (waaronder ook tijdelijk personeel) over voldoende kennis en 
competenties om alle uit hun functie voortvloeiende taken naar behoren uit te kunnen voeren?

Inzicht in de kwaliteit van de medewerkers ontstaat door het periodiek uitvoeren van functioneringsgesprekken / het 
beoordelen van de kwaliteit van de door medewerkers uitgevoerde werkzaamheden. Tevens bestaat de mogelijkheid de 
competentie van medewerkers te testen, bijvoorbeeld aan de hand van daartoe ontwikkelde methodieken zoals i-match.

Archiefwet 1995 art 3 en art 32 lid 1
ED3 A 2.2
RODIN 1.3

Memorie van Toelichting op Archiefwet 1995 art 3: Zorg 
is de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
overheidsorganen voor de uitvoering van de wet, elk op 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee personeel / archivaris / kennis / competenties / 
verwerking inkomende documenten / opname 
in archiefsysteem / selectie / vernietiging / 

I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Deels wel maar aan een juiste balans om de basis op orde te krijgen, wordt gewerkt. Ieder moment van 
mutaties in de formatie wordt aangegrepen om te komen tot optimalisatie.

Opgenomen in jaarplan team

2  Mensen 
(formatieomvang, 

2.2 Aanstelling personeel / 
inhuur externen

2.2.1 Competenties 2.2.1.2 competentie archivaris Beschikt de eventueel aangestelde archivaris over een diploma archivistiek? Archiefwet 1995 art 32 lid 1
VNG 10 KPI 2.2b

Archiefwet 1995 art 32 lid 1: De gemeentelijke 
archiefbewaarplaats wordt beheerd door een 

Geen x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja personeel / archivaris / kennis I x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Er is in de gemeente Midden-Groningen geen archivaris aangesteld. Geen actie

2  Mensen 
(formatieomvang, 
vaardigheden, 

2.2 Aanstelling personeel / 
inhuur externen

2.2.1 Competenties 2.2.1.3 trainingsprogramma's Wordt voorzien in training van alle bij het informatiebeheer betrokken medewerkers (ook tijdelijk personeel) 
zodat zij beschikken over de juiste competenties en vaardigheden m.b.t. het informatiebeheer en 
beschikken over voldoende awarenes om zorgvuldig met informatie om te gaan

Belangrijk is dat alle bij het informatiebeheer betrokken medewerkers door middel van training (e-learning is daarbij een 
mogelijkheid) beschikken over voldoende kennis van:
- hun verantwoordelijkheden 

NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.5 n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee personeel / archivaris / kennis I x x x x 3 2 1 Teamleider jaarlijks volledig Directie Jaarlijks vindt her- en bijscholing plaats op individueel en teamniveau om de kennis de verbreden c.q. te 
verdiepen en vooral ook om de veranderslag in de DIV-werk omgeving te maken. Opgenomen in jaarplan team

2  Mensen 
(formatieomvang, 
vaardigheden, 

2.3 Functioneren personeel 
tijdens dienstverband

2.3.1 monitoring functioneren 
medewerkers

Wordt door middel van functionerings- en beoordelingsgesprekken actief gestuurd op vereiste competenties 
en vaardigheden  m.b.t. informatiebeheer en -beveiliging en de concrete naleving daarvan door de 
medewerker?

Gemonitord moet worden of alle medewerkers correct invulling geven aan informatiebeheer en -beveiliging overeenkomstig 
de geldende afspraken.

NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 6.5
Tactische Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten 8.2.1.2 en 

Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten8.2.1.2: Het lijnmanagement bevordert dat 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee personeel /  / kennis I x x x x 3 2 1 x Teamleider jaarlijks volledig Directie Er vinden jaarlijks voortgangsgesprekken plaats. Uitgangspunt is dat professionals hun 
verantwoordelijkheden kennen en waar aan de orde vindt door de teamleider bijsturing plaats.

Opgenomen in jaarplan team

2  Mensen 
(formatieomvang, 

2.3 Functioneren personeel 
tijdens dienstverband

2.3.2 nemen disciplinaire maatregelen Wordt (disciplinair) opgetreden tegen (externe) werknemers die inbreuk plegen op informatiebeveiliging, 
informatiebeheer?

Er behoort een formeel disciplinair proces te zijn vastgesteld voor werknemers die inbreuk op de informatiebeveiliging ne 
het informatiebeheer hebben gepleegd.

Wetboek van Strafrecht art 361 lid 1:
Tactische Baseline Informatiebeveiliging 

Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten 8.2.3.1: Er is een disciplinair proces 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee personeel / vernietiging / betrouwbaarheid / 
volledigheid

I x x x x 3 2 1 x Teamleider jaarlijks volledig Directie Ja. Is in 2019 niet aan de orde geweest. Geen actie

2  Mensen 
(formatieomvang, 
vaardigheden, 
kennis)

2.4 Beëindiging of wijziging van 
het dienstverband

2.4.1 afsluiten accounts Is aantoonbaar dat toegangsrechten van alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers tot 
informatie en ICT-voorzieningen geblokkeerd worden bij beëindiging van het dienstverband, het contract of 
de overeenkomst, of bij wijziging?

De toegangsrechten van alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers tot informatie en ICT-voorzieningen 
behoren te worden geblokkeerd bij beëindiging van het dienstverband, het contract of de overeenkomst, of behoort na 
wijziging te worden aangepast.

Tactische Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten 8.2.3.1

Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten 8.3.3: De toegangsrechten van alle 
werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers tot 
informatie en ICT-voorzieningen behoren te worden 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig n.v.t. personeel  / toegangsrechten I x x x 3 2 1 Teamleider jaarlijks volledig Directie Kort voor uitdiensttreding informeert de betrokken teamleider via Topdesk de beheerteams Faclitair, HR, 
I&Oen A over het aanstaande vertrek en worden alle voorziening en het gebruikersaccount 
geblokkeerd/verwijderd.

Geen actie

3 Middelen 3.1 Financiën 3.1.1 zorgdragen voor voldoende 
middelen

Worden voldoende financiële middelen voor de uitvoering van het informatiebeheer en het (eventuele) 
toezicht daarop ter beschikking gesteld?

Let op: de term "voldoende" is in dit verband een relatieve term. Het is namelijk mede afhankelijk van de efficiëntie van de 
actuele werkwijze in combinatie met de kwaliteit van de gebruikte hulpmiddelen. Het bestaan van achterstanden betekent 
dus niet per definitie dat te weinig middelen ter beschikking gesteld worden. 

Archiefwet 1995 art 3
ED3 A 1.3
RODIN 1.2

Memorie van Toelichting op Archiefwet 1995 art 3: Zorg 
is de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
overheidsorganen voor de uitvoering van de wet, elk op 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee financiële middelen / e-depot U x x x x 3 2 1 x Teamleider/    
Adviseur DIV

jaarlijks volledig Directie Ja. Om de achterstanden weg te werken vanuit de 3 oude gemeente binnen 5 jaar is t/m 2022          € 
333.000,-per jaar beschikbaar gesteld.

Geen actie

3 Middelen 3.1 Financiën 3.1.2 opname informatiebeheer in P&C 
cyclus

Is het informatiebeheer, -beveiliging opgenomen in de planning en control cyclus ( o.a. de 
meerjarenbegroting)?

De schriftelijk vastgestelde en voor hen geldende regelingen en instructies ten aanzien van informatiebeveiliging, welke zij 
bij de vervulling van hun functie hebben na te leven, worden op een gemakkelijk toegankelijke plaats ter inzage

Baseline gemeenten norm 2 organisatie
KIDO eis 4.1.1

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee financiële middelen U x x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja. Geen actie

3 Middelen 3.2 Duurzaamheid hulpmiddelen 3.2.4 opbergmedia 3.2.4.5 eisen verpakking optische 
schijven en magnetische 
gegevensdragers

Voldoet verpakkingsmateriaal voor optische schijven en magnetische gegevensdragers aan NEN-ISO 
18925:2002?

Toelichting op Archiefregeling art 15: De gangbare verpakking van optische schijven in vrijwel vierkante kunststof doosjes 
bestaat uit polystyreen. Dit materiaal is voor langdurige bewaring geschikt. Schijven in kartonnen of slappe kunststof 
hoesjes, die weekmakers kunnen bevatten, zijn hiervoor niet geschikt. 
De banden van de elektromagnetische gegevensdragers worden ten behoeve van de overbrenging bij voorkeur naar één 
kant volledig doorgespoeld. 

Archiefregeling art 15 lid 2 en 3
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.6
VNG 10 KPI 3.5

Archiefregeling art 15:
1. Verpakkingsmateriaal voor optische schijven en 
magnetische gegevensdragers voldoet aan NEN-ISO 
18925:2002
3. Het eerste en het tweede lid zijn van overeenkomstige 

Archiefregeling art 2 lid 1: Met de in deze regeling genoemde technische producteisen worden 
gelijkgesteld technische producteisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese 
Unie, in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, dan 
wel in Turkije, en die ten minste een gelijkwaardige productkwaliteit waarborgen. 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzaamheid middelen / optische schijven / 
magnetische gegevensdragers / duurzame 
digitale toegankelijkheid

U x x x 3 2 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Een inventarisatie vindt nog plaats voor de algehele overbrenging naar de nieuwe archiefbewaarplaats. 
Onderzocht wordt nog  of een E-depot oplossing een volwaardige en veilige opslag- en bewaarplaats kan 
zijn voor informatie op diverse aanwezige vormen van gegevensdragers.

Vormgeving E-depot omgeving

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.1 aansluiting op 
informatiearchitectuur 

Sluit de inrichting van een geautomatiseerd systeem waarin archiefbescheiden worden opgenomen of 
waarmee deze worden beheerd aan op de informatiearchitectuur van NORA, GEMMA etc.?

In verband met het verplicht gebruik van een basisregistratie is inrichting van bijbehorende informatiesystemen conform 
Gemma verplicht.

Baseline gemeenten norm 5 
Duurzaamheid, toegankelijkheid en 
authenticiteit

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee informatiesystemen / architectuur U x x 3 2 1 Informatiestrateeg jaarlijks volledig Directie Ja. Volgens de I&A-visie 2020-2023 wordt Gemma gebruikt als referentie-architectuur. Het zaaksysteem 
past binnen de gemeentelijke architectuurplaat en die wordt gebruikt bij aanbesteding en keuze van een 
(nieuwe) applicatie.

Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.2 toepassing 
beheerregimes/risicoklassen

Is het informatiebeheer ingericht op basis van beheerregimes / risicoklassen? Het belang van de toegankelijkheid van specifieke informatie is sterk afhankelijk van de aard van de informatie, de context 
waaruit het voort komt en de gebruikersgroep die er belang bij heeft. Het is daarom onnodig (en onbetaalbaar) om in alle 

Baseline gemeenten norm 5 
Duurzaamheid, toegankelijkheid en 

DUTO eis 2: Informatieobjecten zijn ingedeeld in 
risicoklassen. Per risicoklasse is het toegankelijkheidsniveau  

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee informatiesystemen / risicoklassen / 
beheerregimes

I x x x 3 2 1 x Adviseur DIV jaarlijks volledig Directie Ja, 3 niveau's beheersregimes (zie bijlage = tabblad 3 beheerregimes) Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.3 adequate functionaliteit software Gebruikt de beheerorganisatie besturingssoftware en een infrastructuur die is toegesneden op haar taak 
zoals vervaardiging van overzichten?  (ter inspiratie zie NEN 2082)

De aanwezige besturingssoftware en infrastructuur moeten voldoende actueel zijn, zodat ondersteuning door leveranciers 
of de beheerorganisatie mogelijk is. 
Voor kritieke onderdelen van de infrastructuur moeten minimaal servicecontracten of service level agreements aanwezig 

ED3 C 1.2
KIDO eis 6.2
KIDO eis 6.3

ED3 C 1.2: De beheerorganisatie werkt met 
besturingssoftware en een infrastructuur die is toegesneden 
op haar taak.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee e-depot U x x x 3 2 Functioneel 
applicatie beheer

jaarlijks volledig Directie Ja.  Er zijn onderhouds- en servicecontracten afgesloten met de leveranciers van hard- en software en 
(beveiligings-) updates worden regelmatig ontvangen en verwerkt.

Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.4 waarborgen ordeningsstructuur 
bij wijzigingen daarin

Blijft bij wijzigingen in de ordeningsstructuur (classificatieschema) de consistentie binnen het schema 
alsmede tussen het schema en de archiefbestanddelen gewaarborgd?

RODIN 2.1
NEN 2082 eisen 140
NEN 2082 eisen 141

RODIN 2.1: Informatieobjecten zijn gekoppeld aan een 
ordeningsstructuur die is aan te passen zonder de al 
aanwezige structuur met zijn koppelingen te verstoren.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee informatiesysteem / functionaliteit U x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.5 waarderen brongegevens Kunnen brongegevens van digitale informatieobjecten (als die ook deel uitmaken van andere 
informatieobjecten) altijd gewaardeerd en geselecteerd worden in de context van het informatieobject waar 
ze deel van uitmaken?

Digitale informatieobjecten kunnen brongegevens bevatten, die ook deel kunnen uitmaken van andere informatieobjecten. 
Deze brongegevens kunnen in die verschillende contexten uiteenlopende bewaartermijnen hebben. Het is daarom zaak om 
brongegevens altijd te waarderen en selecteren in de context van het informatieobject waar ze deel van uitmaken.

RODIN 2.7 RODIN 2.7: Informatieobjecten zijn van een bewaartermijn 
voorzien en worden na het verstrijken daarvan vernietigd.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee informatiesysteem / functionaliteit U x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. Door middel van verwijzingen in de zaak. Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.6 waarborgen vindbaarheid en 
toegankelijkheid

Maken de gekozen ordeningsmethodiek (de fysieke ordening of digitaal door veelal het toekennen van 
metagegevens), de zoekfunctionaliteit van gebruikte systemen en de tijdige uitvoering van 
beheerhandelingen (bijv. conversie of migratie) het mogelijk de archiefbescheiden binnen een redelijke 
termijn en inspanning te vinden en leesbaar of waarneembaar te maken in hun authentieke vorm?

Toelichting op Archiefregeling art 20: De term ‘archiveringssysteem’ heeft betrekking op het geheel van mensen, 
methoden, procedures, gegevensverzamelingen, opslag-, verwerkings- en communicatieapparatuur en andere middelen, 
bestemd tot het beheer van archiefbescheiden. Een archief, Deel van een archief, of archiefbestanddeel bevindt zich in 
‘toegankelijke staat’, indien de archiefbescheiden en de gegevens in die archiefbescheiden binnen redelijke tijd kunnen 

Archiefregeling art 20
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 
5.2.2.4
ED3 B 2.1

Archiefregeling art 20: De zorgdrager zorgt ervoor dat het 
archiveringssysteem de toegankelijke staat van 
archiefbescheiden waarborgt, zodanig dat elk van de 
archiefbescheiden binnen een redelijke termijn a kan worden 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.  

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja vindbaarheid / duurzame digitale 
toegankelijkheid / e-depot

U x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. De koppeling tussen een informatieobject en de metagegevens blijft in dit verband onverbrekelijk tot 
het moment van verwijdering.

Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.7 waarborgen (technische) 
integriteit

Kan de (technische) integriteit en leesbaarheid van digitale archiefstukken worden vastgesteld, 
gecontroleerd, gedocumenteerd en geborgd tegen ongeautoriseerde wijzigingen en beschadigingen?

Bij het  bewaken van de technische integriteit  kan gebruik worden gemaakt van checksums. NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 
5.2.2.3
ED3 C 1.4
RODIN 2.6

ED3 C 1.4: De beheerorganisatie hanteert effectieve 
methoden om datacorruptie of dataverlies vast te stellen en 
te registreren, inclusief genomen tegenmaatregelen.
RODIN 2.6: De betrouwbaarheid van informatieobjecten is

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee e-depot U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. Afgehandelde zaken kunnen niet meer worden gemuteerd, behalve door daartoe geautoriseerde 
medewerkers DIV. Via de login in het zaaksysteem kan worden gecheckt of er wijzigingen hebben plaats 
gevonden en zoja wanneer door wie welke gegevens zijn gewijzigd.

Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.8 vastlegging bewaartermijnen Wordt de bewaartermijn van digitale archiefbescheiden (automatisch) op het vereiste aggregatieniveau 
vastgelegd? 

RODIN 2.7 RODIN 2.7: Informatieobjecten zijn van een bewaartermijn 
voorzien en worden na het verstrijken daarvan vernietigd.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee selectie U x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. Zowel op document- als op zaakniveau. Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.9 vaststelling gedrag van 
archiefbescheiden

Kan van alle digitale archiefbescheiden te allen tijde het gedrag worden vastgesteld, voor zover dit aspect 
kenbaar moest zijn voor de uitvoering van het betreffende werkproces?   

Nb: Deze eis dient op basis van de Archiefregeling uitsluitend toegepast te worden op ieder archiefsysteem waarmee voor 
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden beheerd. Controle van systemen waarmee alleen 
op termijn te vernietigen archiefbescheiden (zoals cliënt of personeelsdossiers) worden beheerd is daarnaast ook 

Archiefregeling art 21
RODIN 2.3

Archiefregeling art 21: In aanvulling op artikel 17, aanhef 
en onderdeel a, zorgt de zorgdrager ervoor, dat van elk van 
de digitale archiefbescheiden te allen tijde het gedrag kan 

Archiefregeling art 58, lid 2: Artikel 24 is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden in 
digitale bestanden ontvangen of opgemaakt in de periode, gelegen tussen 31 december 2003 en 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, waaraan of waarin sinds laatstbedoeld tijdstip 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Nee duurzame digitale toegankelijkheid / gedrag U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Dit is vastgelegd in de zaaktype-catalogus en ingericht in zaaktypen en businessrules. Vervolgens is dit te 
controleren in proces-logs en audittrails.

Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.10 aantonen duurzame relatie ODA 
en ontsluitingsinformatie

Kan de beheerorganisatie aantonen dat er een duurzame relatie is tussen ieder opgenomen digitaal 
archiefstuk (ODA) en de gerelateerde ontsluitingsinformatie?

ED3 verwoordt deze eis als: Kan de koppeling tussen een digitaal archiefbestanddeel (op elk aggregatieniveau) en de 
daarbij behorende metadata tot het moment van verwijdering en na overbrenging worden gereconstrueerd?

ED3 B 5.2 ED3 B 5.2: De beheerorganisatie kan aantonen dat er een 
duurzame relatie is tussen ieder opgenomen digitaal 
archiefstuk (ODA) en de gerelateerde ontsluitingsinformatie.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee  e-depot U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV  Dit is vastgelegd in de zaaktype-catalogus (I-navigator) Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.11 kunnen aanmaken van een export Is van elk informatieobject  een export beschikbaar, binnen redelijke tijd en inspanning Een export kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld:
• Opname als afschrift van het informatieobject  in de eigen administratie van de gebruiker. 
• Om (met een viewer) een weergave te maken. 

DUTO eis 6 DUTO eis E6: Van elk informatieobject is een export 
beschikbaar, binnen redelijke tijd en inspanning

Geen, m.u.v. in andere wetgeving bepaalde beperkingen met betrekking tot gebruik van 
informatie (denk aan de WBP, de Archiefwetwet i.v.m. beperkingen openbaarheid bij 
overbrenging, de WOB i.v.m. beperkingen bij informatieverstrekking)

x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee export U x x x 3 2 1 Functioneel 
applicatie beheer

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.12 raadpleging informatie 3.3.12.1 mogelijkheid tot raadpleging 
informatie

Is alle informatie daadwerkelijk toegankelijk voor iedereen die op basis van regelgeving en beleid 
inzagerecht heeft?  (waarbij de lijst met beperkingsgronden wordt toegepast)

Als een gebruiker (medewerker of burger, mens of machine) het recht heeft om een informatieobject in te zien, dan moet 
die gebruiker het informatieobject kunnen vinden (Zie DUTO Eis 4), een export (Zie DUTO Eis 6) en een weergave (Zie 
DUTO Eis 5) kunnen opvragen. Wie inzagerecht heeft wordt bepaald door regelgeving (bijvoorbeeld de Wob) en beleid. 

DUTO eis 7
KIDO eis 8.2

DUTO eis 7: Een informatieobject is toegankelijk voor 
iedereen die op basis van regelgeving en beleid inzagerecht 
heeft

Geen, m.u.v. in andere wetgeving bepaalde beperkingen met betrekking tot gebruik van 
informatie (denk aan de WBP, de Archiefwetwet i.v.m. beperkingen openbaarheid bij 
overbrenging, de WOB i.v.m. beperkingen bij informatieverstrekking)

x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee vindbaarheid /  duurzame digitale 
toegankelijkheid

I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja, mits de vertrouwelijkheid goed is aangegeven op zaak- en/of documentniveau. Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.12 raadpleging informatie 3.3.12.2 mogelijkheid tot gedeeltelijke 
raadpleging informatie

Als een informatieobject slechts gedeeltelijk openbaar is, zijn dan een gedeeltelijke weergave en export 
beschikbaar waarin alleen de openbare delen zijn opgenomen? (waarbij de lijst met beperkingsgronden 
wordt toegepast)

Informatieobjecten die in principe openbaar zijn, kunnen onderdelen bevatten die niet openbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze 
privacygevoelig zijn of de belangen van de staat kunnen schaden. Een overheidsorganisatie hoeft deze niet-openbare 
onderdelen niet toegankelijk te maken voor het publiek, maar de openbare delen wel. Daar dienen de gedeeltelijke 

DUTO eis 8
KIDO eis 8.2

DUTO eis 8: Als een informatieobject slechts gedeeltelijk 
openbaar is, dan zijn er een gedeeltelijke weergave en 
export beschikbaar waarin alleen de openbare delen zijn 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee vindbaarheid /  duurzame digitale 
toegankelijkheid

I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja, mits de vertrouwelijkheid goed is aangegeven op zaak- en/of documentniveau. Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.12 raadpleging informatie 3.3.12.3 Gebruiksvriendelijke interface Zijn gebruiksvriendelijke functionaliteiten aanwezig voor het zoeken en vinden van informatie? Een gebruiksvriendelijk interface bevordert het daadwerkelijk gebruik maken van een informatiebeheersysteem. KIDO eis 8.1 KIDO eis 8.1: Aanwezigheid van gebruiksvriendelijke 
functionaliteiten voor zoeken en vinden in systemen van 
informatieobjecten die de gebruiker nodig heeft

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee vindbaarheid /  duurzame digitale 
toegankelijkheid

I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. Dat is aanwezig. Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.12 raadpleging informatie 3.3.12.4 zoekmogelijkheid op contextuele 
metagegevens

Kunnen eindgebruikers zoeken op basis van contextuele metagegevens en/of rubrieken van een 
classificatieschema?

KIDO eis 8.1 KIDO eis 8.1: Vanuit eindgebruikersperspectief moet het 
zoeken plaats kunnen vinden op basis van contextuele 
metagegevens en/of rubrieken van een classificatieschema

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee vindbaarheid /  duurzame digitale 
toegankelijkheid

I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. Eindgebruikers kunnen zoeken op basis van contextuele metagegevens en/of rubrieken van een 
classificatieschema.

Geen actie

3 Middelen 3.3 Informatiesystemen 3.3.12 raadpleging informatie 3.3.12.5 zoekmogelijkheid op technische / 
administratieve metagegevens

Kunnen beheerders zoeken op basis van technische / administratieve metagegevens? KIDO eis 8.1 KIDO eis 8.1: Beheerders moeten kunnen zoeken op basis 
van technische / administratieve metagegevens

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee vindbaarheid /  duurzame digitale 
toegankelijkheid

I x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. Beheerders kunnen zoeken op basis van technische / administratieve metagegevens. Geen actie

3 Middelen 3.6 Eisen te stellen aan 
archiefruimten EN 
archiefbewaarplaatsen

3.6.24 veilig opslaan magnetische 
gegevensdragers

Worden magnetische gegevensdragers bewaard in een gesloten constructie die tegengaat dat voor de 
archiefbescheiden schadelijke elektromagnetische straling deze constructie kan binnendringen?

Toelichting op Archiefregeling art 41: Een zogenaamde kooi van Faraday biedt bescherming tegen (schadelijke) 
elektromagnetische straling.

Archiefbesluit 1995 art 13 lid 3
Archiefregeling art 41
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.6
VNG 10 KPI  7.2a en 7.3a
KIDO eis 7.2

Archiefbesluit 1995 art 13 lid 3: De zorgdrager is verplicht 
in zijn archiefruimten en archiefbewaarplaatsen het klimaat 
zodanig te beheersen en de lucht zodanig te zuiveren dat het 
natuurlijk verval en de aantasting door milieu-invloeden van 
archiefbescheiden worden beperkt.

Archiefregeling art 27: Aan een in deze regeling opgenomen voorschrift dat moet worden 
toegepast om te voldoen aan een met betrekking tot een archiefruimte of archiefbewaarplaats 
gestelde eis, behoeft niet te worden voldaan, voor zover anders dan door toepassing van dat 
voorschrift de archiefruimte of archiefbewaarplaats ten minste dezelfde mate van veiligheid, 
bescherming tegen water, klimaatbeheersing en milieuhygiëne biedt, als is beoogd met het 

x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja archiefruimten /  archiefbewaarplaatsen / 
elektromagnetische dragers / opslag

U x x x 3 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Het is nu in grote lijnen bekend wat er allemaal aangegevensdragers is.Het 1e half jaar 2021 wordt alles 
verplaatst naar het nieuwe  gemeentehuis. Dan zal exact bekend zijn wat er aan materiaal is en welke 
acties uitgoevoerd moeten worden ter behoud van de data.

Geen actie

3 Middelen 3.8 ICT-ruimten / -infrastructuur 3.8.1 inrichting serverruimtes e.d. Heeft de beheerorganisatie een adequate serverruimte met onder meer klimaatbeheersing, alarm en 
brandmeldvoorziening, toegangscontrole, ordelijke bekabeling en noodstroomvoorziening (UPS)?

Zie bijvoorbeeld het Handboek ICT, Huisvesting en bekabeling: http://www.rgd.nl/actueel/publicaties/handboek-ict-
huisvesting-en-bekabeling-hib-versie-1.0/ 
Er behoort fysieke beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten te worden ontworpen en toegepast.

ED3 C 2.4
RODIN 3.5
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.6

ED3 C 2.4: De beheerorganisatie heeft een adequate 
serverruimte met onder meer klimaatbeheersing, alarm en 
brandmeldvoorziening, toegangscontrole, ordelijke 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee e-depot/ fysieke beveiliging U x x x 3 2 Informatiestrateeg jaarlijks volledig Directie Ja, echter door de decentrale/tijdelijke huisvesting tot 2021 wordt gebruik gemaakt van de beschikbare 
voorzieningen. Vanaf 2022 moet dit optimaal zijn geregeld en vastgelegd.

Updaten 

4 Documenten en 
metadata

4.1 Verwerking van ontvangen 
documenten

4.1.1 selectie archiefwaardige 
documenten

Vindt correcte selectie plaats uit de ontvangen documenten van alle documenten die archiefwaardig zijn en 
dus daarna geregistreerd en in behandeling genomen moeten worden?

Archiefwet art 3 Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee verwerking ontvangen documenten U x x x 3 2 1 x Medewerker DIV dagelijks volledig Medewerker DIV 
controle

Ja er vindt een correcte selectie plaats. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.1 Verwerking van ontvangen 
documenten

4.1.3 correcte doorzending naar 
externen

Vindt doorzending plaats van documenten die door een andere organisatie moeten worden afgehandeld en 
wordt de afzender daarover schriftelijk geïnformeerd?

Algemene Wet Bestuursrecht art 2:3 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht art 2:3 lid 1: Het 
bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan 
kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee  verwerking ontvangen documenten / 
doorzendplicht

U x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja via zaaktype "doorzendplicht". Document wordt geregisteerd. Afzender wordt verder niet geinformeerd. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.1 Verwerking van ontvangen 
documenten

4.1.4 retournering inkomende post 
naar afzender

Worden documenten die niet voor de eigen organisatie zijn bestemd en ook niet moeten worden 
doorgezonden zo spoedig mogelijk teruggezonden naar de afzender?

Algemene Wet Bestuursrecht art 2:3 lid 2 Algemene Wet Bestuursrecht art 2:3 lid 2: Het 
bestuursorgaan zendt geschriften die niet voor hem bestemd 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee verwerking ontvangen documenten / 
terugzendplicht

U x x x n.v.t. n.v.t. n.v.t. x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Indien adres bekend is, wordt het document teruggestuurd. Dit is een werkafspraak. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.1 standaardisering vastlegging 
metagegevens

Worden metadata zo veel als mogelijk op gestandaardiseerde wijze toegekend, bijvoorbeeld met behulp van 
standaard woordenlijsten, gecontroleerde tabellen?

RODIN 2.3 RODIN 2.3: Omwille van uniformiteit kunnen gecontroleerde, 
standaard woordenlijsten (thesauri) worden gebruikt, die 
vaak al worden toegepast in de administratie.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee registratie / metagegevens / e-depot U x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Via werkafspraken werkende weg opgesteld binnen het team DIV. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.3 vastlegging informatiegebruik in 
audit-trails

Worden voor de archiefbescheiden (waarvoor dat is bepaald) activiteiten van gebruikers vastgelegd in audit-
logbestanden, waarbij deze bestanden gedurende een bepaalde periode worden bewaard? 

(NEN-ISO/IEC 27002:2007, hoofdstuk 
10.10.1)
KIDO eis 5.2.2

KIDO eis 5.2.2: De afhandeling, bewerking en het gebruik 
van informatieobjecten dient gemonitord te (kunnen) worden.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee registratie / metagegevens / audit-trail U x x 3 2 Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Via de audit-logbestanden, deze bestanden worden bewaard in ieder geval tot dat opname in een E-
depot functionaliteit heeft plaats gevonden. Onderzocht wordt bij keuze voor E-depot oplossing of 
blijvende bewaring nodig en mogelijk is.

Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.4 vastlegging unieke 
registratienummers

Wordt voor elk record (zoals een document of een dossier) een uniek registratiekenmerk vastgelegd? ED3 vermeldt in dit verband dat de kenmerken bruikbaar moeten zijn voor het beheer en de toetsing van de 
bewaaromgeving, maar niet noodzakelijkerwijs voor de ontsluiting van de inhoud voor eindgebruikers.

NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 5.2.3 
en 9.3
ED3 B 2.3

RODIN 2.2: Ieder afzonderlijk informatieobject heeft een 
uniek identificatiekenmerk.
ED3 B 2.3: De beheerorganisatie gebruikt bruikbare, 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee informatiesysteem / functionaliteit / e-depot U x x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Functioneel beheer Ja. Zowel een document als een zaak krijgen een uniek registratiekenmerk. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.5 vastlegging metagegevens 
inhoud, structuur, 
verschijningsvorm

Wordt door vastlegging van metagegevens  gezorgd dat  van alle archiefbescheiden te allen tijde 
vastgesteld kan wordende de inhoud, structuur en verschijningsvorm bij het ontvangen of opmaken ervan 
door het overheidsorgaan, een en ander voor zover deze aspecten kenbaar moesten zijn voor de uitvoering 

Nb: vastlegging van metagegevens die deze aspecten documenteren is voor analoge archiefbescheiden niet noodzakelijk. 
In de toelichting op artikel 17 van de Archiefregeling wordt aangegeven dat van papieren archiefbescheiden inhoud, 
structuur en verschijningsvorm fysiek aanwezig zijn in het document en in hun fysieke ordening.

Archiefregeling art 17
Archiefregeling art 19 lid 2
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 5.2.3

Archiefregeling art 17: De zorgdrager zorgt ervoor dat van 
elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden 
vastgesteld: 

Archiefregeling art 58, lid 1: (Archiefregeling) Artikel 19, tweede lid, is niet van toepassing op 
archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
deze regeling (1 april 2010) en, voor zover het digitale archiefbescheiden betreft, waaraan of 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / 
metagegevens / e-depot

U x x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.6 vastlegging metagegevens over 
"wanneer, door wie, taak"

Wordt door vastlegging van metagegevens gezorgd dat van alle archiefbescheiden te allen tijde kan worden 
vastgesteld wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces deze door het overheidsorgaan 

Nb: Deze eis dient op basis van de Archiefregeling uitsluitend toegepast te worden op ieder archiefsysteem waarmee voor 
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden beheerd. Controle van systemen waarmee alleen 

Archiefregeling art 17
Archiefregeling art 19 lid 2

Archiefregeling art 17: De zorgdrager zorgt ervoor dat van 
elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden 

Archiefregeling art 58, lid 1: (Archiefregeling) Artikel 19, tweede lid, is niet van toepassing op 
archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / 
metagegevens  / e-depot

U x x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.7 vastlegging relaties tussen 
archiefbescheiden

Wordt door vastlegging van metagegevens gezorgd dat van alle archiefbescheiden te allen tijde kan worden 
vastgesteld de samenhang met andere door het overheidsorgaan ontvangen en opgemaakte 
archiefbescheiden?

Nb: Deze eis dient op basis van de Archiefregeling uitsluitend toegepast te worden op ieder archiefsysteem waarmee voor 
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden beheerd. Controle van systemen waarmee alleen 
op termijn te vernietigen archiefbescheiden (zoals cliënt of personeelsdossiers) worden beheerd is daarnaast ook 

Archiefregeling art 17
Archiefregeling art 19 lid 2
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 5.2.3

Archiefregeling art 17: De zorgdrager zorgt ervoor dat van 
elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden 
vastgesteld: 

Archiefregeling art 58, lid 1: (Archiefregeling) Artikel 19, tweede lid, is niet van toepassing op 
archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
deze regeling (1 april 2010) en, voor zover het digitale archiefbescheiden betreft, waaraan of 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / 
metagegevens  / e-depot

U x x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.8 vastlegging beheeractiviteiten Wordt door vastlegging van metagegevens gezorgd dat van alle archiefbescheiden te allen tijde kan worden 
vastgesteld de met betrekking tot de archiefbescheiden uitgevoerde beheeractiviteiten?

In ED3 verwoordt dit als volgt: Voegt de beheerorganisatie de voor bewaring relevante informatie over opnametijdstip, 
opnameactiviteiten en beheerprocessen toe aan de beheerinformatie?

Archiefregeling art 17
Archiefregeling art 19 lid 2
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 5.2.3

Archiefregeling art 17: De zorgdrager zorgt ervoor dat van 
elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden 

Archiefregeling art 58, lid 1: (Archiefregeling) Artikel 19, tweede lid, is niet van toepassing op 
archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / 
metagegevens  / e-depot

U x x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.9 vastlegging besturings- en 
toepassingsprogrammatuur

Wordt door vastlegging van metagegevens gezorgd dat van alle archiefbescheiden te allen tijde kan worden 
vastgesteld de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur waarmee de archiefbescheiden 
worden bewaard of beheerd?

Nb: Deze eis dient op basis van de Archiefregeling uitsluitend toegepast te worden op ieder archiefsysteem waarmee voor 
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden beheerd. Controle van systemen waarmee alleen 
op termijn te vernietigen archiefbescheiden (zoals cliënt of personeelsdossiers) worden beheerd is daarnaast ook 
aanbevelenswaardig. Dit gezien de meerwaarde van een goed ingerichte archieffunctie van die systemen voor de 

Archiefregeling art 17
Archiefregeling art 19 lid 2
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 5.2.3
ED3 B 1.4

Archiefregeling art 17: De zorgdrager zorgt ervoor dat van 
elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden 
vastgesteld: 
a de inhoud, structuur en verschijningsvorm bij het 

Archiefregeling art 58, lid 1: (Archiefregeling) Artikel 19, tweede lid, is niet van toepassing op 
archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
deze regeling (1 april 2010) en, voor zover het digitale archiefbescheiden betreft, waaraan of 
waarin sinds dat tijdstip geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd. 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / 
metagegevens  / e-depot

U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Van iedere document- en zaakregistratie is vastgelegd dat deze is opgeslagen in bron: ipdossieropslagdb 
(transactiescherm en audittrail) waarbij "ip" voor InProces staat en dus altijd te herleiden is waarmee de 
registratie heeft plaatsgevonden.

Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.10 vastlegging metagegevens 
conform een toe te passen 
metagegevensschema (zoals het 

Wordt bij registratie en beheer invulling gegeven aan de in het metagegevensschema aangegeven 
vastlegging van metagegevens (waar mogelijk automatisch geëxtraheerd)?

Het TMLO biedt een handreiking voor een minimale set met metagegevens met als doelstelling digitale informatie-
uitwisseling tussen organen en soepele overbrenging naar een e-depot te ondersteunen

RODIN 2.3
DUTO eis 11
KIDO eis 6.3

RODIN 2.3: Informatieobjecten bevatten de voor het beheer 
benodigde kenmerken, die zijn ontleend aan een vastgesteld 
metagegevensschema.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee duurzame digitale toegankelijkheid / 
metagegevens

U x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

dagelijks volledig Adviseur DIV Ja. CIR/GBA/KVK. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.11 controle correcte vastlegging 
metagegevens

Vindt controle plaats of bij registratie / opname van archiefbescheiden en ten behoeve van het beheer de 
juiste metagegevens worden vastgelegd?

De term "juist" in dit verband op te vatten als overeenkomstig de intern gemaakte afspraken, waarbij rekening gehouden 
moet worden met wettelijke vereisten zoals vermeld in hoofdstuk 3 van de Archiefregeling. Eisen voor vastlegging van 

TMLO
ISO 15489-1 9.4 (Omschrijving 

KIDO eis 7.1: Controle vindt plaats op de inhoud van 
informatieobjecten (inclusief de metagegevens) en of deze 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee registratie / duurzame digitale toegankelijkheid 
/ ordening / digitale vervanging /  

U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

dagelijks volledig Adviseur DIV Ja. Controlestappen 3 en 4. Document "Controles scans en registraties door DIV". Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.1 Algemene eisen 4.2.1.12 vastlegging metagegevens 
bewaartermijn

Wordt voor alle in een informatiebeheersysteem beheerde informatie de bewaartermijn conform de toe te 
passen selectielijst vastgelegd?

Archiefwet 1995 art 3: 
KIDO eis 6.2

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee duurzame digitale toegankelijkheid / 
metagegevens 

U x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

dagelijks volledig Adviseur DIV Ja, door middel van de I-Navigator Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.2 Aanvullende eisen te 
stellen aan alle digitale, 
blijvend te bewaren 
archiefbescheiden

4.2.2.1 vastlegging metagegevens 
oorspronkelijke technische aard

Worden aan digitale archiefbescheiden metagegevens gekoppeld aan de hand waarvan te allen tijde 
kunnen worden herleid de oorspronkelijke technische aard van de digitale archiefbescheiden, alsmede de 
hard- en softwareomgeving daarvan?

Nb: Deze eis dient op basis van de Archiefregeling uitsluitend toegepast te worden op ieder archiefsysteem waarmee voor 
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden beheerd. Controle van systemen waarmee alleen 
op termijn te vernietigen archiefbescheiden (zoals cliënt of personeelsdossiers) worden beheerd is daarnaast ook 
aanbevelenswaardig. Dit gezien de meerwaarde van een goed ingerichte archieffunctie van die systemen voor de 
bedrijfsvoering.

Toelichting op Archiefregeling art 24: In dit artikel gaat het om een beschrijving van de technische aspecten voor zover die 

Archiefregeling art 24
VNG 10 KPI 4.3
RODIN 2.3

Archiefregeling art 24: In aanvulling op de metagegevens, 
bedoeld in artikel 19, tweede lid, koppelt de zorgdrager aan 
digitale archiefbescheiden metagegevens aan de hand 
waarvan te allen tijde gegevens over het navolgende kunnen 
worden herleid: 
a de oorspronkelijke technische aard van de digitale 
archiefbescheiden, alsmede van de hard- en 

Archiefregeling art 58, lid 2: Artikel 24 is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden in 
digitale bestanden ontvangen of opgemaakt in de periode, gelegen tussen 31 december 2003 en 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, waaraan of waarin sinds laatstbedoeld tijdstip 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Nee metagegevens / duurzame digitale 
toegankelijkheid / digitale handtekening / 
technische aard digitale archiefbescheiden / 
hardware / software

U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

dagelijks volledig Adviseur DIV Nee, dit kan niet op basis van gegevens die vastgelegd zijn bij de registratie. Er kan hooguit worden 
vastgesteld dat registratie heeft plaatsgevonden in InProces en op basis van de time-stamp kan dan bij de 
leverancier worden nagegaan welke technische aard (o.a. versie van de software, hardware, etc.) van 
kracht was, op dát moment. Aan de extensie van de bijlage is te zien wat de verschijningsvorm is 
(bijvoorbeeld PDF).

Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.2 Aanvullende eisen te 
stellen aan alle digitale, 
blijvend te bewaren 

4.2.2.2 vastlegging metagegevens 
huidige technische aard

Worden aan digitale archiefbescheiden metagegevens gekoppeld aan de hand waarvan te allen tijde 
kunnen worden herleid de actuele technische aard van de digitale archiefbescheiden, alsmede de hard- en 
softwareomgeving daarvan, zodanig dat reproductie ervan te allen tijde mogelijk is?

Nb: Deze eis dient op basis van de Archiefregeling uitsluitend toegepast te worden op ieder archiefsysteem waarmee voor 
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden beheerd. Controle van systemen waarmee alleen 
op termijn te vernietigen archiefbescheiden (zoals cliënt of personeelsdossiers) worden beheerd is daarnaast ook 

Archiefregeling art 24
VNG 10 KPI 4.3
RODIN 2.3

Archiefregeling art 24: In aanvulling op de metagegevens, 
bedoeld in artikel 19, tweede lid, koppelt de zorgdrager aan 

Archiefregeling art 58, lid 2: Artikel 24 is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden in 
digitale bestanden ontvangen of opgemaakt in de periode, gelegen tussen 31 december 2003 en 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Nee metagegevens / duurzame digitale 
toegankelijkheid / digitale handtekening / 
technische aard digitale archiefbescheiden / 

U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

dagelijks volledig Adviseur DIV Ja, in de contracten met de software-leverancier is dit vastgelegd. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.2 vastlegging metagegevens 4.2.2 Aanvullende eisen te 
stellen aan alle digitale, 
blijvend te bewaren 
archiefbescheiden

4.2.2.3 vastlegging gegevens digitale 
handtekeningen

Worden aan digitale archiefbescheiden metagegevens gekoppeld aan de hand waarvan te allen tijde kan 
worden herleid voor zover gebruik is gemaakt van een digitale handtekening: 
1°. de houder van de digitale handtekening; 
2°. het moment van validatie van de digitale handtekening, alsmede het resultaat daarvan; 

Nb: Deze eis dient op basis van de Archiefregeling uitsluitend toegepast te worden op ieder archiefsysteem waarmee voor 
blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden beheerd. Controle van systemen waarmee alleen 
op termijn te vernietigen archiefbescheiden (zoals cliënt of personeelsdossiers) worden beheerd is daarnaast ook 
aanbevelenswaardig. Dit gezien de meerwaarde van een goed ingerichte archieffunctie van die systemen voor de 

Archiefregeling art 24
VNG 10 KPI 4.3
RODIN 2.3

Archiefregeling art 24: In aanvulling op de metagegevens, 
bedoeld in artikel 19, tweede lid, koppelt de zorgdrager aan 
digitale archiefbescheiden metagegevens aan de hand 
waarvan te allen tijde gegevens over het navolgende kunnen 

Archiefregeling art 58, lid 2: Artikel 24 is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden in 
digitale bestanden ontvangen of opgemaakt in de periode, gelegen tussen 31 december 2003 en 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, waaraan of waarin sinds laatstbedoeld tijdstip 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Nee metagegevens / duurzame digitale 
toegankelijkheid / digitale handtekening / 
technische aard digitale archiefbescheiden / 
hardware / software

U x x x 3 2 x Medewerker DIV  dagelijks volledig Medewerker DIV 
controle

Ja. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.3 Opname van 
archiefbescheiden in het 
archief

4.3.1 zorgdragen voor volledigheid 
archief

Worden alle documenten na ontvangst of creatie ook daadwerkelijk opgenomen in het daartoe bestemde 
beheersysteem? 
Dit impliceert voor ieder document correcte beantwoording van de vraag of het archiefwaardig is.

Volledigheid als eis te stellen aan het archief is niet expliciet opgenomen in de huidige archiefwet- en regelgeving, maar 
vloeit wel impliciet voort uit de eis zoals gesteld in artikel 3 van de Archiefwet 1995. Daarin wordt namelijk niet aangegeven 
dat bepaalde archiefbescheiden daarvan zijn uitgezonderd.

Archiefwet 1995 art 3
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.3
KIDO eis 6.1:

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee opname in archiefsysteem / volledigheid U x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

4 x per jaar volledig Adviseur DIV Ja. Zie Handboek Informatiebeheer gemeente Midden-Groningen 2018. Zaaknummer 2018-003729. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.3 Opname van 
archiefbescheiden in het 
archief

4.3.2 controleren volledigheid 
archiefbescheiden

Wordt bij de opname van een document gecontroleerd op de volledigheid daarvan? Volledigheid als eis te stellen aan het archief is niet expliciet opgenomen in de huidige archiefwet- en regelgeving, maar 
vloeit wel impliciet voort uit de eis zoals gesteld in artikel 3 van de Archiefwet 1995. Daarin wordt namelijk niet aangegeven 
dat bepaalde archiefbescheiden daarvan zijn uitgezonderd.

Archiefwet 1995 art 3
KIDO eis 6.6

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 
alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee opname in archiefsysteem / volledigheid U x x x 3 2 1 x Medewerker DIV dagelijks volledig Medewerker DIV 
controle

Ja. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.3 Opname van 
archiefbescheiden in het 
archief

4.3.3 vervaardigen kopieën van bij 
derden berustende 
archiefbescheiden

Worden kopieën gemaakt wanneer wordt geconstateerd dat archiefbescheiden van de organisatie bij een 
andere partij berusten?

Archiefwet 1995 art 11 Archiefwet 1995 art 11: 
1. Ieder die archiefbescheiden onder zich heeft, is verplicht 
deze binnen vier weken, nadat hij een daartoe strekkende 
kennisgeving heeft ontvangen, aan het overheidsorgaan, 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee opname in archiefsysteem / volledigheid / 
vervaardiging kopieën

U x x x 3 2 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Medewerker DIV 
controle

Ja meestal wel, zie bijv. de werkwijze t.a.v. grenscorrectie Meerstad; bij de overgang van gemeentelijke 
vrijwillige brandweer naar de Veiligheidsregio Groningen is dit een vraagpunt.  Met de invoering van het 
digitaal werken en daarmee digitale vervanging is dit punt  achterhaald.

Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.3 Opname van 
archiefbescheiden in het 
archief

4.3.4 toepassing correcte ordening Worden alle archiefbescheiden opgenomen op de juiste plek -bijvoorbeeld in het juiste (zaak)dossier- 
 binnen de toe te passen ordeningsstructuur? 

Deze vraag impliceert dat  een ordeningsstructuur moet zijn bepaald en dat die bij alle medewerkers in voldoende mate 
bekend moet zijn.
Ondersteuning van de organisatie is een belangrijke functie van het archief. Afstemming van de ordeningsstructuur op de 

Archiefwet 1995 art 3
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.4
RODIN 2.1 

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee vindbaarheid U x x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

dagelijks volledig Adviseur DIV Ja, voor zover mogelijk zeker. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.3 Opname van 
archiefbescheiden in het 
archief

4.3.5 toekennen autorisaties wijziging, 
verwijdering of vernietiging

Zijn de juiste autorisaties toegekend zodat archiefbescheiden in een beheersysteem zodanig beheerd 
worden dat deze door ongeautoriseerde gebruikers niet kunnen worden ingezien, gewijzigd, verwijderd of 
(voortijdig) vernietigd?

Archiefwet 1995 art 3
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.5 
en 9.6

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee opname in archiefsysteem / volledigheid / 
authenticiteit / vernietiging

U x x 3 2 1 x Medewerker DIV 
controle

dagelijks volledig Adviseur DIV Ja. Door middel van rechten aan bepaalde rollen toe te kennen. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.1 Algemene eisen 4.4.1.3 opberging optische schijven en 
magnetische gegevensdragers

Worden optische schijven en magnetische gegevensdragers stofvrij, verticaal geplaatst en in het donker 
opgeborgen?

Toelichting op Archiefregeling art 15: De gangbare verpakking van optische schijven in vrijwel vierkante kunststof doosjes 
bestaat uit polystyreen. Dit materiaal is voor langdurige bewaring geschikt. Schijven in kartonnen of slappe kunststof 
hoesjes, die weekmakers kunnen bevatten, zijn hiervoor niet geschikt. 
De banden van de elektromagnetische gegevensdragers worden ten behoeve van de overbrenging bij voorkeur naar één 

Archiefregeling art 15 lid 1 en 3  
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.6
VNG 10 KPI 3.4

Archiefregeling art 15: 
1. Optische schijven en magnetische gegevensdragers 
worden stofvrij, verticaal geplaatst en in het donker 
opgeborgen. 

Geen x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja opbergingswijze  optische schijven en 
magnetische gegevensdragers

U x x x 3 2 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Het is nu op grote lijnen bekend wat er allemaal is. Het 1e half jaar 2021 wordt alles verplaatst naar het 
nieuwe gemeentehuis . Dan zal exact in beeld zijn wat er aan materiaal is. In het nieuwe gebouw zullen 
passende beheer- en bewaar maatregelen worden getroffen.

Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.1 Algemene eisen 4.4.1.4 tijdige vervanging bij veroudering 
informatiedrager

Worden archiefbescheiden overgezet op nieuwe dragers, zodra het gevaar dreigt dat de informatie verloren 
gaat dan wel onleesbaar of niet waarneembaar wordt als gevolg van natuurlijke of door de verpakking 
veroorzaakte veroudering van de gebruikte materialen, of als de verwachte levensduur van digitale media 
voor 75%  is verstreken?

Geadviseerd wordt  digitale media te vervangen als de verwachte levensduur voor 75%  is verstreken. Dit in geval de 
bewaartermijn van de gegevens die daarop zijn opgeslagen langer is dan de bewaartermijn van de verwachte levensduur 
van het betreffende medium?

Toelichting op Archiefregeling art 14: In dit artikel is de plicht tot vervanging geregeld van archiefbescheiden die zijn 

Archiefregeling art 14a
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.6
VNG 10 KPI 3.4
Tactische Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten 10.7.1.3

Archiefregeling art 14a: Archiefbescheiden worden 
overgezet op nieuwe dragers, zodra het gevaar dreigt dat de 
informatie verloren gaat dan wel onleesbaar of niet 
waarneembaar wordt als gevolg van:
a natuurlijke of door de verpakking veroorzaakte veroudering 

Geen x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / tijdige 
vervanging informatiedrager

U x x x x 3 2 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Nee, vervanging van dergelijke dragers is nog niet aan de orde geweest.  Er wordt eigenlijk gezocht naar 
een meer structurele oplossing voor bewaring van dergelijke data/informatie, minder hardware afhankelijk,  
 bijvoorbeeld door opname  in een E-depot oplossing.

Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.1 Algemene eisen 4.4.1.5 tijdige vervanging 
informatiedragers

Worden archiefbescheiden overgezet op nieuwe dragers, zodra het gevaar dreigt dat de informatie verloren 
gaat dan wel onleesbaar of niet waarneembaar wordt als gevolg van het in onbruik raken van het type 
drager?

Toelichting op Archiefregeling art 14: In dit artikel is de plicht tot vervanging geregeld van archiefbescheiden die zijn 
opgeslagen op niet-duurzame gegevensdragers. Dit voorschrift komt in grote lijnen overeen met artikel 8 van de Regeling 
duurzaamheid archiefbescheiden. Naast magnetische en optische gegevensdragers zijn er nog andere materialen waarvan 

Archiefregeling art 14b
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.6
VNG 10 KPI 3.4

Archiefregeling art 14b: Archiefbescheiden worden 
overgezet op nieuwe dragers, zodra het gevaar dreigt dat de 
informatie verloren gaat dan wel onleesbaar of niet 

Geen x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / tijdige 
vervanging informatiedrager

U x x x x 3 2 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Voor alles wat in het zaaksysteem is opgeslagen is hierin voorzien. Voor overige vormen van 
gegevensdragers wordt nog gezocht naar een meer duurzame oplossing richting.

Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.2 Gebruik van open 
bestandsformaten

4.4.2.1 toepassing van open 
bestandsformaten

Zijn de digitale voor blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden uiterlijk op het moment 
van hun overbrenging opgeslagen in een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat 
voldoet aan een open standaard, tenzij dit redelijkerwijs niet van de zorgdrager kan worden verlangd?

Als op het moment van overbrenging niet voldaan kan worden aan deze eis vindt dan voorafgaand aan de voorgenomen 
overbrenging naar het e-depot overleg plaats met de beheerder van het e-depot?

Archiefregeling art 26 lid 1
VNG 10 KPI 4.4
RODIN 2.5

Archiefregeling art 26 lid 1: Digitale archiefbescheiden 
worden, uiterlijk op het tijdstip van overbrenging, 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / open 
bestandsformaten / e-depot

U x x x 3 2 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Binnen het zaaksysteem is dit geregeld in de vorm van PDF-A. Het huidige zaaksysteem heeft E-depot 
functionaliteiten in zich.

Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.3 Datacompressie 4.4.3.1 voorkomen informatieverlies door 
datacompressie

Wordt bij het toepassen van compressietechnieken voorkomen dat zodanig verlies van informatie optreedt, 
dat niet langer aan de in de Archiefregeling gestelde eisen ten aanzien van de toegankelijke en geordende 
staat van digitale archiefbescheiden kan worden voldaan?

Toelichting op Archiefregeling art 26: Wil een bestandsformaat duurzaam zijn, dan moet informatie over zijn eigenschappen 
bekend en vrijelijk beschikbaar zijn. Daarom is in het eerste lid van dit artikel voorgeschreven dat de standaard ‘open’ is. 
Inmiddels zijn er ontwikkelingen gaande om (open) opslagstandaarden te ontwikkelen. Een recent voorbeeld is PDF/A 
(portable document format/archiving), een onderverdeling van het al bekende PDF, met als doel het mogelijk maken van 
langetermijnbewaring. Het voorschrift dat een bestandsformaat valideerbaar moet zijn, is in de eerste plaats bedoeld om 
vast te kunnen stellen dat het  bestandsformaat is dat het zegt te zijn (validatie kan bijvoorbeeld via een register van 
bestandsformaten, zoals PRONOM ( http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/)). 

Archiefregeling art 26 lid 3
VNG 10 KPI 4.5

Archiefregeling art 26 lid 3: Gebruikmaking van 
compressietechniek is slechts toegestaan, voor zover daarbij 
niet zodanig verlies van informatie optreedt, dat niet langer 
aan de bij deze regeling gestelde eisen ten aanzien van de 
toegankelijke en geordende staat van digitale 
archiefbescheiden kan worden voldaan. 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd. 

Archiefregeling art 58, lid 4: Op digitale archiefbescheiden als bedoeld in het derde lid van 
Archiefregeling art 58 blijven de bepalingen van de Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden, zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing, met 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / 
datacompressie

U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Nee,  is binnen het zaaksysteem geregeld (er vindt geen compressie plaats). V.w.b. het daar buiten 
opgeslagen informatie is dit niet altijd 100% inzichtelijk. bijv. ingeval van de in gebruik zijnde websites en 
Bestuurs-/Griffie-informatie wat wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website t.b.v. raads- en 
comissievergaderingen.  De voorkeur gaat uit naar duurzame opslag van dergelijke informatie in een E-
depot omgeving.  Hetzelfde geldt voor de opslag van data/informatie vanuit de vakapplicaties 
(taakspecifieke applicaties) iOok dit moet nog nader worden onderzocht.

Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.4 Conversie / migratie / 
bewaarstrategie

4.4.4.1 uitvoeren tijdige conversie of 
migratie

Wordt door middel van tijdige conversie, migratie of emulatie gezorgd dat digitale archiefbescheiden kunnen 
worden gebruikt of geraadpleegd overeenkomstig de wijze ten tijde van het ontvangen of opmaken ervan 
door het overheidsorgaan? 

Dit als kans bestaat dat als gevolg van wijziging of in onbruik raken van besturingsprogrammatuur of 
toepassingsprogrammatuur niet langer voldaan kan worden aan de in de Archiefregeling gestelde eisen ten aanzien van de 
toegankelijke en geordende staat van digitale archiefbescheiden.

Het gebruikte archiefsysteem moet dit wel mogelijk maken.

Archiefregeling art 25 lid 1
VNG 10 KPI 4.6a
RODIN 2.6
KIDO eis 7.4

Archiefregeling art 25 lid 1: Indien gerede kans bestaat 
dat als gevolg van wijziging of in onbruik raken van 
besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur niet 
langer voldaan kan worden aan de bij deze regeling gestelde 
eisen ten aanzien van de toegankelijke en geordende staat 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd. 

Archiefregeling art 58, lid 4: Op digitale archiefbescheiden als bedoeld in het derde lid van 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / conversie 
/ migratie/ emulatie / 

U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja.  In het Programma van Eisen voor de aanschaf van een nieuwe zaaksysteem is dit ook als eis 
geformuleerd. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan moet de informatie worden ondergebracht in 
een E-depot oplossing,  voordat de thans in gebruik zijnde  applicatie geheel wordt uitgefaseerd.

Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.4 Conversie / migratie / 
bewaarstrategie

4.4.4.2 opstellen verklaring 
conversie/migratie

Wordt van iedere conversie of migratie een verklaring opgemaakt?  Deze verklaring moet ten minste een specificatie bevatten van de digitale archiefbestanden die zijn geconverteerd of 
gemigreerd, en waarbij tevens is aangegeven op welke wijze en met welk resultaat getoetst is of na de conversie of 
migratie aan de in de Archiefregeling gestelde eisen ten aanzien van de geordende en toegankelijke staat is of kan worden 
voldaan.

Archiefregeling art 25 lid 2
VNG 10 KPI 4.6b

Archiefregeling art 25 lid 2: De zorgdrager maakt van de 
conversie of migratie een verklaring op, die ten minste een 
specificatie bevat van de digitale archiefbestanden die zijn 
geconverteerd of gemigreerd, en waarin tevens is 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd. 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja duurzame digitale toegankelijkheid / conversie 
/ migratie/ emulatie / verklaring van conversie 
of migratie

U x x x 3 2 x Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Van iedere conversie of migratie wordt door middel van een acceptatie-script én -bevindingen en/of door 
logging door de software-leverancier verklaard dát er een conversie of migratie heeft plaatsgevonden. 
Deze verklaring wordt opgenomen in een (zaak) dossier.

Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.4 Conversie / migratie / 
bewaarstrategie

4.4.4.3 bewaring brongegevens ODA Worden de brongegevens van een opgenomen digitaal archiefstuk (ODA) na conversie/migratie bewaard? Archiefregeling art. 25 lid 2: De zorgdrager maakt van de conversie of migratie een verklaring op, die ten minste een 
specificatie bevat van de digitale archiefbestanden die zijn geconverteerd of gemigreerd, en waarin tevens is aangegeven 
op welke wijze en met welk resultaat getoetst is of na de conversie of migratie aan de bij deze regeling gestelde eisen ten 

Archiefregeling art. 25 lid 2
ED3 B 4.1

ED3 B 4.1: De beheerorganisatie documenteert de 
uitvoering van de bewaarstrategieën en bewaart de bron- 
en beheergegevens van het opgenomen digitaal 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd. 

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot U x x 3 Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.4 Conversie / migratie / 
bewaarstrategie

4.4.4.4 toetsing bruikbaarheid 
representatie-informatie

Wordt getoetst en gesignaleerd op het verouderen of onbruikbaar worden van representatie-informatie? En 
worden de resultaten van deze toetsen gedocumenteerd?

Archiefregeling art. 25 lid 1: Indien gerede kans bestaat dat als gevolg van wijziging of in onbruik raken van 
besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur niet langer voldaan kan worden aan de bij deze regeling gestelde 
eisen ten aanzien van de toegankelijke en geordende staat van digitale archiefbescheiden, zorgt de zorgdrager ervoor dat 

Archiefregeling art. 25 lid 1
ED3 B 3.1

ED3 B 3.1 De beheerorganisatie toetst en signaleert het 
verouderen of onbruikbaar worden van representatie-
informatie en documenteert de resultaten van deze

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 
geen gegevens zijn toegevoegd onderscheidenlijk zijn gewijzigd.

x x x wettelijk verplicht aanbevelenswaardig Ja e-depot U x x x 3 2 Medewerker DIV 
controle

jaarlijks volledig Adviseur DIV ja Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.4 Ordening en duurzame 
toegankelijkheid

4.4.6 Waarborging samenhang 
en volledigheid

4.4.6.1 Wordt ter waarborging van de samenhang en volledigheid een waarschuwing gegeven wanneer er een link 
of verwijzing bestaat tussen verschillende digitale archiefbestanddelen op alle aggregatieniveaus, waarvan 
een onderdeel op het punt staat te worden vernietigd, overgedragen of geëxporteerd en het andere niet?

RODIN 2.7 versie 1.0 (was eis 2.13)
NEN 2082 eis 76

RODIN 2.13: Ter waarborging van de samenhang en 
volledigheid wordt een waarschuwing gegeven wanneer er 
een link of verwijzing bestaat tussen verschillende digitale 
archiefbestanddelen op alle aggregatieniveaus, waarvan een 

x x x aanbevelenswaardig aanbevelenswaardig Nee x x 3 2 Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Niet verplicht. Maar men krijgt een waarschuwing wanneer er een link of verwijzing bestaat tussen 
verschillende digitale archiefbestanddelen op alle aggregatieniveaus, waarvan een onderdeel op het punt 
staat te worden vernietigd, overgedragen of geëxporteerd en het andere niet. 

Geen actie
4 Documenten en 

metadata
4.6 Vervreemding 4.6.1 aanvragen machtiging 

vervreemding
Wordt ten behoeve van vervreemding een machtiging aangevraagd bij de minister van OCW, dit alleen als 
de voorgenomen vervreemding niet voortvloeit uit een wettelijke verplichting?

Zowel bij een aanvraag om een machtiging tot vervreemding als bij de bekendmaking van een besluit tot vervreemding 
moet worden vermeld de wijze vermeld waarop de deskundigen  bij de voorbereiding betrokken zijn geweest  en de inhoud 
van het met hen gevoerde overleg, alsmede de wijze waarop in overeenstemming met Archiefbesluit 1995  artikel 2, eerste 

Archiefbesluit 1995 art 7 lid 2
Archiefwet 1995 art 8 lid 1 en 2 
VNG 10 KPI 5.4b

Archiefbesluit 1995 art 7 lid 2: De zorgdrager maakt zowel 
bij een aanvraag om een machtiging als bedoeld in artikel 8, 
eerste of derde lid, van de wet, als bij de bekendmaking van 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja vervreemding / machtiging U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Is in 2019 niet aan de orde geweest. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.6 Vervreemding 4.6.2 inschakelen deskundigen bij 
vervreemding

Worden bij de voorbereiding van een besluit tot vervreemding van archiefbescheiden deskundigen als 
bedoeld in het Archiefbesluit 1995, artikel 3, eerste lid  (zie toelichting) ingeschakeld ? 

De betreffende deskundigen zijn:
a. de persoon die hij binnen zijn organisatie uit hoofde van diens verantwoordelijkheid voor de informatiehuishouding 
daartoe heeft aangewezen;
b. indien deze is benoemd de archivaris die de beheerder is van de archiefbewaarplaats die is bestemd of mede is 

Archiefbesluit 1995 art 7 lid 1
VNG 10 KPI 5.4c

Archiefbesluit 1995 art 7 lid 1: De zorgdrager betrekt bij de 
voorbereiding van een besluit tot vervreemding van 
archiefbescheiden personen als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid, onderdelen a tot en met c, indien die archiefbescheiden 

Dit geldt alleen als de archiefbescheiden tengevolge van de vervreemding niet komen te berusten 
in een archiefbewaarplaats.

x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja vervreemding / inschakeling deskundigen / 
besluit tot vervreemding

U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Is in 2019 niet aan de orde geweest. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.6 Vervreemding 4.6.3 opstellen verklaring vervreemding Wordt van de vervreemding een verklaring opgesteld, die ten minste een specificatie van de vervreemde 
archiefbescheiden bevat, en tevens aangeeft op grond waarvan en op welke wijze de vervreemding is 

Zowel bij een aanvraag om een machtiging tot vervreemding als bij de bekendmaking van een besluit tot vervreemding 
moet worden vermeld de wijze vermeld waarop de deskundigen  bij de voorbereiding betrokken zijn geweest  en de inhoud 

Archiefbesluit 1995 art 7 lid 2
Archiefbesluit 1995 art 8 

Archiefbesluit 1995 art 7 lid 2: De zorgdrager maakt zowel 
bij een aanvraag om een machtiging als bedoeld in artikel 8, 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja vervreemding / verklaring van vervreemding U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja. Maar heeft in 2019 niet plaats gevonden. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.6 Vervreemding 4.6.4 bewaring verklaring vervreemding Wordt de verklaring van vervreemding blijvend bewaard in het archief? Archiefbesluit 1995 art 8 Archiefbesluit 1995 art 8: De zorgdrager maakt van de 
vernietiging, vervanging of vervreemding een verklaring 
op, die ten minste een specificatie van de vernietigde, 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee vervreemding / verklaring van vervreemding U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja. Maar was in 2019 niet aan de orde. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.6 Vervreemding 4.6.5 publiceren besluit vervreemding Wordt een besluit tot vervreemding bekend gemaakt? De VNG stelt bij KPI 5.4 dat: "Uit jurisprudentie (zie Archiefrecht, A7-2) blijkt dat een dergelijk besluit niet als besluit in de 
zin van de AWB wordt beschouwd. Daarom kan publicatie achterwege blijven." 

Archiefbesluit art 7 lid 2
VNG 10 KPI 5.4d

Archiefbesluit art 7 lid 2: De zorgdrager maakt zowel bij 
een aanvraag om een machtiging als bedoeld in artikel 8, 
eerste of derde lid, van de (Archief)wet (1995), als bij de 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee vervreemding / besluit tot vervreemding / 
publicatie

U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja. Als dit voorkomt wordt dit gedaan. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.7 Overdracht 
archiefbescheiden die niet 

4.7.1 uitvoeren overdracht bescheiden 
andere organisatie

Worden archiefbescheiden overgedragen als die niet behoren tot het archief van de eigen organisatie? Archiefwet 1995 art 10 Archiefwet 1995 art 10: Indien archiefbescheiden ten 
onrechte berusten onder een ander overheidsorgaan dan 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Nee overdracht U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja. Dit is in 2019 echter niet aan de orde geweest. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.9 Selectie en vernietiging 4.9.1 toepassing selectielijst Wordt bij de selectie van archiefbescheiden gebruik gemaakt van een geldende selectielijst of een daarop 
gebaseerde stukkenlijst?

Bij de selectie kan ook gebruik worden gemaakt van een op de geldende selectielijst gebaseerde stukkenlijst. Archiefwet 1995 art 5 lid 1
VNG 10 KPI 5.1 a t/m c

Archiefwet 1995 art 5 lid 1: De zorgdrager is verplicht tot 
het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt 
aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja selectie U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja. De VNG-model selectielijs 2017 Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.9 Selectie en vernietiging 4.9.2 tijdige selectie Vindt selectie (blijvend bewaren of vernietigen na een bepaalde periode) van alle archiefbescheiden zo snel 
als mogelijk plaats?(dus uiterlijk na afsluiting van het (zaak)dossier).

Door het vaststellen van bewaartermijnen wordt tijdige vernietiging mogelijk gemaakt en wordt tevens vastgesteld welke 
archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Na vaststelling van de bewaartermijn vindt vastlegging ofwel plaats door middel van metagegevens ofwel door de toe te 
passen fysieke ordening.

Archiefwet 1995 art 3
VNG 10 KPI 5.1
RODIN 2.7

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 
alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor 
in aanmerking komende archiefbescheiden.
RODIN 2.7: Informatieobjecten zijn van een bewaartermijn 

Geen x x x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja selectie U x x x 3 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja, er is v.w.b. de analoge archieven nog wel sprake van achterstanden die worden ingelopen volgens de 
hiertoe opgestelde planning overdracht archieven aan de gemeente M-G. Het digitale bestand wordt 
middels de controles direct definitief bijgewerkt na archivering. Alleen definitieve overzetting van blijvend 
te bewaren bescheiden naar eeen E-depot -omgeving is nog een aandachtspunt.

Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.9 Selectie en vernietiging 4.9.3 toepassing hotspotmonitor Wordt de hotspotmonitor toegepast Dit instrument is bedoeld om langdurig te bewaren informatie aan te wijzen; informatie die te maken heeft met een 
gebeurtenis of kwestie die tot maatschappelijke beroering leidt of heeft geleid. Daarmee wordt invulling gegeven aan de 
uitzonderingsgrond in het Archiefbesluit 1995 (art. 5 sub e) die ruimte biedt om meer te bewaren dan in de selectielijst is 

Nog opzoeken Geen x wettelijk verplicht wettelijk verplicht Ja selectie U x x x 3 2 1 Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja. De hotspotmonitor wordt toegepast. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.9 Selectie en vernietiging 4.9.4 tijdige vernietiging Vindt tijdige vernietiging plaats, dus overeenkomstig de in de van toepassing zijnde selectielijst vastgestelde 
bewaartermijnen?

Met andere woorden: vindt geen vroegtijdige vernietiging plaats en wordt tevens voorkomen dat archiefbescheiden te lang 
bewaard blijven?

Nb: deze eis geldt voor alle archiefbescheiden, dus ook voor de archiefbescheiden die eventueel kunnen voorkomen in 
procesapplicaties, emailservers, systeemschijven etc.

Archiefwet 1995 art 3
VNG 10 KPI 5.2a
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.9
Baseline gemeenten norm 3 
Standaarden en norm 7 Digitale 
vervanging, verwijdering, overdracht en 

Archiefwet 1995 art 3: De overheidsorganen zijn verplicht 
de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 
alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor 
in aanmerking komende archiefbescheiden.
RODIN 2.7: Informatieobjecten zijn van een bewaartermijn 

Geen x x x n.v.t. wettelijk verplicht Ja vernietiging U x x x 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja, er is v.w.b. de analoge archieven nog wel sprake van achterstanden die worden ingelopen volgens de 
hiertoe opgestelde planning overdracht archieven aan de gemeente M-G. Het digitale bestand wordt 
middels de controles direct definitief bijgewerkt na archivering. Alleen definitieve overzetting van blijvend 
te bewaren bescheiden naar eeen E-depot -omgeving is nog een aandachtspunt.

Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.9 Selectie en vernietiging 4.9.5 uitvoeren correcte vernietiging Vindt vernietiging van informatie zodanig plaats dat die op geen enkele wijze kan worden gereproduceerd? Bij de vernietiging mogen contextgegevens bewaard blijven, indien die voor het vastleggen van de vernietiging
nodig zijn en niet tot een inhoudelijke reconstructie kunnen leiden. De vernietiging van informatieobjecten wordt in elk 
geval op het laagste aggregatieniveau gedocumenteerd. 

RODIN 2.7 RODIN 2.7: Informatieobjecten zijn van een
bewaartermijn voorzien en worden na het verstrijken daarvan 
vernietigd.

Geen x x x n.v.t. wettelijk verplicht Ja vernietiging U x x x 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja, zowel analoog als digitaal. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.9 Selectie en vernietiging 4.9.6 opstellen verklaring vernietiging Wordt van iedere vernietiging een verklaring opgesteld die ten minste een specificatie van de vernietigde 
archiefbescheiden bevat, alsmede aangeeft op grond waarvan en op welke wijze de vernietiging is 
geschied?

Archiefbesluit 1995 art 8
VNG 10 KPI 5.2b
Baseline gemeenten norm 7 Digitale 

Archiefbesluit 1995 art 8: De zorgdrager maakt van de  
vernietiging, vervanging of vervreemding een verklaring op, 
die ten minste een specificatie van de vernietigde, 

Geen x x x n.v.t. wettelijk verplicht Ja vernietiging / verklaring U x x x 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja, zowel analoog als digitaal. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.9 Selectie en vernietiging 4.9.7 bewaring verklaring vernietiging Wordt de verklaring van vernietiging blijvend bewaard in het archief? Archiefbesluit 1995 art 8
VNG 10 KPI 5.2b

Archiefbesluit 1995 art 8: De zorgdrager maakt van de 
vernietiging, vervanging of vervreemding een verklaring op, 
die ten minste een specificatie van de vernietigde, 

Geen x x x n.v.t. wettelijk verplicht Ja vernietiging / verklaring U x x x 2 1 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja, zowel analoog als digitaal.

4 Documenten en 
metadata

4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.1 Algemene eisen 4.10.1.1 tijdige overbrenging Worden alle archiefbescheiden die overeenkomstig een vastgestelde selectielijst voor blijvende bewaring in 
aanmerking komen overgebracht naar een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats / e-depot uiterlijk 
nadat die archiefbescheiden de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt?

Hierbij geldt een uitloop van 10 jaar nadat die archiefbescheiden de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt.

Nb: zie bij "eventuele vrijstelling(en)" voor de mogelijkheden van vervroegde overbrenging of voor uitstel van overbrenging.

Archiefwet 1995 art 12 lid 1 en art 13 lid 
1 , 3 en 4
Archiefbesluit art 9 lid 1
NEN-ISO 15489-1: 2016, paragraaf 9.9

Archiefwet 1995 art 12 lid 1: De zorgdrager brengt de 
archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking 
komen en ouder zijn dan twintig jaar over naar een 
archiefbewaarplaats. 

Archiefwet 1995 art 13 lid 1: De zorgdrager (het college van B&W) kan archiefbescheiden die 
niet voor vernietiging in aanmerking komen en jonger zijn dan twintig jaar naar een 
archiefbewaarplaats overbrengen, wanneer naar het oordeel van de beheerder van de 
archiefbewaarplaats voldoende aanleiding bestaat hiervoor ruimte beschikbaar te stellen. 

x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja overbrenging / vervroeging / uitstel U x x x 3 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja, binnen een termijn van 3 jaar wordt dit opgelost voor de analoge archiefbescheiden. Digitaal moet nog 
worden geregeld. Er zijn inmiddels oriënterende gesprekken met de Groninger Archieven gepland om over 
e-depotvorming met elkaar van gedachten te wisselen over een oplossingsrichting.

Vormgeving E-depot omgeving
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.1 Algemene eisen 4.10.1.2 uitvoeren planmatige 
overbrenging

Worden de archiefbescheiden planmatig overgebracht? Om administratieve belasting te voorkomen is het raadzaam de frequentie van overbrenging te beperken. In dit verband 
wordt geadviseerd eens per 10 jaar archiefbescheiden over te brengen, of frequenter als dit zinvol en wenselijk wordt 
geacht.

Archiefbesluit 1995 art 9 lid 1 Archiefbesluit 1995 art 9 lid 1: De zorgdrager brengt de 
archiefbescheiden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de 
Archiefwet in perioden over naar een archiefbewaarplaats, 
maar niet later dan tien jaar nadat die archiefbescheiden de 
leeftijd van twintig jaar hebben bereikt

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee overbrenging U x x x 3 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja, voor het analoge deel ligt een plan van aanpak/planning die is afgestemd met de Toezichthouder en 
die jaarlijks wordt gecontroleerd op realisatie. De stand van zaken wordt tijdens de jaargesprekken met de 
Toezichthouder aan de orde gesteld. Gedurende 2019 is de planning iets uitgelopen, maar nog niet 
dusdanig dat er sprake is van een vergroot risico. 

Bewaking voortgang planning
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.1 Algemene eisen 4.10.1.3 voeren overleg voorafgaand aan 
overbrenging

Wordt met de beheerder van de archiefbewaarplaats / e-depot tijdig overleg gepleegd over de 
voorgenomen overbrenging van archiefbescheiden?

Archiefbesluit 1995 art 9 lid 2 Archiefbesluit 1995 art 9 lid 2: De zorgdrager en de 
beheerder van de archiefbewaarplaats plegen tijdig overleg 
over de voorgenomen overbrenging van archiefbescheiden

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee overbrenging / overleg met beheerder 
archiefbewaarplaats

U x x x 3 x Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Ja, beleidsvorming voor een e-depot oplossing heeft in de I&A-visie 2020-2023 op hoofdlijnen plaats 
gevonden en is in de Beleidsvisie team DIV & Archief opgenomen ter nadere uitwerking.

Geen actie
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.1 Algemene eisen 4.10.1.4 opstellen verklaring overbrenging Wordt bij overbrenging door de zorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats / e-depot 
gezamenlijk een verklaring opgemaakt die ten minste een specificatie van de archiefbescheiden bevat?

Archiefbesluit 1995 art 9 lid 3
VNG 10 KPI 6.2
KIDO eis 7.4

Archiefbesluit 1995 art 9 lid 3: De zorgdrager en de 
beheerder van de archiefbewaarplaats maken van de 
overbrenging gezamenlijk een verklaring op die ten minste 

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja overbrenging / verklaring van overbrenging U x x x 3 x Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Directie Ja Geen actie
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-

4.10.1 Algemene eisen 4.10.1.5 doorspoelen magnetische 
gegevensdragers

Worden de banden van de magnetische gegevensdragers ten behoeve van de overbrenging bij voorkeur 
naar één kant volledig doorgespoeld?

Toelichting op Archiefregeling art 15: De gangbare verpakking van optische schijven in vrijwel vierkante kunststof doosjes 
bestaat uit polystyreen. Dit materiaal is voor langdurige bewaring geschikt. Schijven in kartonnen of slappe kunststof 

Toelichting op Archiefregeling art 15 lid 3
VNG 10 KPI 3.4

Toelichting op Archiefregeling art 15: De banden van de 
magnetische gegevensdragers worden ten behoeve van de 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee overbrenging / doorspoelen magnetische 
banden

U x x 3 x Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Dat gebeurt op dit moment niet in controlerend opzicht. Wordt opgepakt als alles is overgebracht naar het 
nieuwe gebouw.

Lijsten opstellen
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.2 Beperkende bepalingen 
openbaarheid

4.10.2.1 opstellen beperkende bepalingen 
openbaarheid bij overbrenging

Worden bij de voorbereiding op overbrenging van archiefbescheiden beperkingen van de openbaarheid 
opgesteld indien openbaarheid na overbrenging strijdig is met de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer,  het belang van de Staat of zijn bondgenoten of het anderszins voorkomen van onevenredige 

Zie bij "raadpleging van overgebrachte archieven" voor de mogelijkheid tot inzage van archiefbescheiden als beperkende 
bepalingen van de openbaarheid zijn opgesteld.

Archiefwet 1995 art 15 lid 1
Archiefwet art 16
VNG 10 KPI 8.2a

Archiefwet 1995 art 15 lid 1: Bij de overbrenging van de in 
artikel 1, onder c 1° en 2°, bedoelde archiefbescheiden kan 
de zorgdrager, na advies van de beheerder van de 

Archiefwet 1995 art 15 lid 3:  de zorgdrager kan  ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats 
berustende archiefbescheiden, gehoord degene op wiens last de archiefbescheiden zijn 
overgebracht, de ingevolge het eerste of het tweede lid (Archiefwet 1995 artikel 15) aan de 

x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja openbaarheid / inzage / beperkende 
bepalingen

U x x x 3 x Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Ja. Indien aan de orde vindt dit plaats. Geen actie

4 Documenten en 
metadata

4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.2 Beperkende bepalingen 
openbaarheid

4.10.2.2 advies beheerder 
archiefbewaarplaats

Als in verband met overbrenging van archiefbescheiden beperkingen van de openbaarheid zijn opgesteld, 
zijn deze dan opgesteld nadat advies is gevraagd aan de beheerder van de archiefbewaarplaats?

Archiefwet 1995 art 15 lid 1
VNG 10 KPI 8.2b

Archiefwet 1995 art 15 lid 1 Bij de overbrenging van de in 
(Archiefwet 1995) artikel 1, onder c 1° en 2°, bedoelde 
archiefbescheiden kan de zorgdrager, na advies van de 
beheerder van de archiefbewaarplaats, slechts beperkingen 

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja openbaarheid / inzage / beperkende 
bepalingen

U x x x 3 x Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Ja.  Geen actie
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.2 Beperkende bepalingen 
openbaarheid

4.10.2.3 aanvullende beperkende 
bepalingen

Zijn na overbrenging aanvullende beperkende bepalingen van de openbaarheid opgesteld, dit alleen als 
zich na de overbrenging omstandigheden voordoen, die als zij bekend waren geweest voorafgaand aan de 
overbrenging dan al hadden geleid tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid?

Archiefwet 1995 art 15 lid 2 Archiefwet 1995 art 15 lid 2 De zorgdrager ten aanzien van 
de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden 
kan, na de in het eerste lid bedoelde overbrenging, niet 

beperkende bepalingen aan de openbaarheid kunnen alleen na overbrenging worden opgesteld 
als  zich na het tijdstip van overbrenging omstandigheden hebben voorgedaan die, waren zij op 
dat tijdstip bekend geweest, tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid ingevolge het 
eerste lid zouden hebben geleid. 

x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee openbaarheid / inzage / beperkende 
bepalingen

U x x x 3 Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Nee was in 2019 niet aan de orde Geen actie
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.2 Beperkende bepalingen 
openbaarheid

4.10.2.4 beperking openbaarheid milieu-
informatie

Wordt rekening gehouden met de inperking overeenkomstig Archiefwet 1995 artikel 15a als beperking van 
de openbaarheid wordt opgelegd voor archiefbescheiden die milieu-informatie bevatten zoals bedoeld in 
artikel 19.1a van de Wet milieubeheer - ?
(zie bij toelichting voor de tekst van Wet milieubeheer artikel 19.1a)

Wet milieubeheer artikel 19.1a:
1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder milieu-informatie: alle informatie, neergelegd 
in documenten, over:
a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, land, landschap en natuurgebieden 
met inbegrip van vochtige biotopen, kust- en zeegebieden, biologische diversiteit en haar componenten, met inbegrip van 

Archiefwet 1995 art 15a
VNG 10 KPI 8.2c

Archiefwet 1995 art 15a:
1. Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van 
toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-
informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet 
milieubeheer is neergelegd.

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee inzage / milieu-informatie / beperkende 
bepalingen

U x x x 3 x Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Ja. Geen actie
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.2 Beperkende bepalingen 
openbaarheid

4.10.2.5 toevoeging beperkende 
bepalingen openbaarheid aan 
overbrengingsverklaring

Wordt als beperkingen aan de openbaarheid van de archiefbescheiden zijn gesteld het daartoe strekkende 
besluit gevoegd bij de verklaring van overbrenging?

Archiefbesluit 1995 art 10
VNG 10 KPI 8.2d

Archiefbesluit 1995 art 10: Indien de zorgdrager ingevolge 
artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet beperkingen aan de 
openbaarheid van archiefbescheiden stelt, wordt het daartoe 

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja openbaarheid / inzage / beperkende 
bepalingen

U x x x 3 x Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Ja Geen actie
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4.10 Overbrenging naar een 
archiefbewaarplaats of e-
depot

4.10.2 Beperkende bepalingen 
openbaarheid

4.10.2.6 aanvragen machtiging 
opschorting openbaarmaking

Heeft de zorgdrager een machtiging tot opschorting van openbaarmaking aangevraagd en ontvangen van 
Gedeputeerde Staten voor archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar en die de zorgdrager toch niet 
openbaar wil maken?

Archiefwet 1995 art 15 lid 4
VNG 10 KPI 8.3

Archiefwet 1995 art 15 lid 4:.Ingevolge het eerste of het 
tweede lid aan de openbaarheid gestelde beperkingen 
hebben geen betrekking op archiefbescheiden die ouder zijn 
dan vijfenzeventig jaar, tenzij door Onze minister dan wel, 

Geen x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja openbaarheid / inzage / beperkende 
bepalingen

U x x x 3 Medewerker DIV & 
/(historisch) Archief

jaarlijks volledig Directie Nee niet aan de orde Geen actie
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4.11 Overbrenging naar een e-
depot

4.11.1 Encryptie 4.11.1.1 verstrekking decryptiesleutel bij 
overbrenging

Als op het tijdstip van overbrenging gebruik wordt gemaakt van encryptietechniek, wordt dan de 
bijbehorende decryptiesleutel aan de beheerder van de archiefbewaarplaats verstrekt?

Toelichting op Archiefregeling art 26: Een aandachtspunt in dit verband is encryptie van digitale bestanden. Voor 
langetermijnbewaring is encryptie niet wenselijk. Encryptie ‘versleutelt’ het bestand met als gevolg dat er sleutels en extra 
programmatuur nodig zijn om de archiefbescheiden leesbaar en toegankelijk te maken. Er kunnen echter redenen of 

Archiefregeling art 26 lid 2
VNG 10 KPI 4.5c
RODIN 2.3

Archiefregeling art 26 lid 2: Voor zover op het tijdstip van 
overbrenging gebruik wordt gemaakt van encryptietechniek, 

Archiefregeling art 58, lid 3: Dit artikel is niet van toepassing op digitale archiefbescheiden die 
zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan 1 januari 2004, waaraan of waarin sinds die datum 

x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja overbrenging / encryptie / duurzame digitale 
toegankelijkheid

U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Is momenteel nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 
2019.

Vormgeving E-depot omgeving
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4.11 Overbrenging naar een e-
depot

4.11.2 Opname van een 
aangeboden digitaal 
archiefstuk (ADA) in een e-

4.11.2.1 controle representatie-informatie Wordt bij de opname gecontroleerd of de juiste representatie-informatie is toegevoegd aan het aangeboden 
digitaal archiefstuk (ADA)?

Representatie-informatie: Metadata die nodig zijn om het digitaal bronobject reproduceerbaar (leesbaar)
en juist interpreteerbaar te maken. Dit kan een beschrijving van hard- en software of een samenvatting/beschrijving van de 
juiste interpretatie van het digitaal bronobject zijn.

ED3 B 1.3 ED3 B 1.3: De beheerorganisatie legt vast welke  
representatie-informatie een aangeboden digitaal archiefstuk 
(ADA) moet hebben en controleert het ADA op juistheid, 

Geen x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving
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4.11 Overbrenging naar een e-
depot

4.11.2 Creatie van een 
opgenomen digitaal 

4.11.2.2 controle vastlegging 
beheerinformatie ADA

Wordt bij de opname gecontroleerd of de juiste beheerinformatie is toegevoegd aan het aangeboden 
digitaal archiefstuk (ADA)?

Archiefregeling art. 19:
lid 1. De zorgdrager legt een metagegevensschema als bedoeld in NEN-ISO 23081:2006 vast.

Archiefregeling art. 19 en 24
ED3 B 1.2

ED3 B 1.2: De beheerorganisatie legt vast welke 
beheerinformatie ten tijde van de opname moet zijn 

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving
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4.11 Overbrenging naar een e-
depot

4.11.2 Creatie van een 
opgenomen digitaal 
archiefstuk (ODA) in een e-

4.11.2.3 vastlegging ontsluitingsinformatie 
ODA

Beschikt de beheerorganisatie over ontsluitingsinformatie van ieder opgenomen digitaal archiefstuk (ODA)? De beheerorganisatie dient hierbij vastgesteld te hebben welke ontsluitingsinformatie minimaal nodig is om de beoogde 
gebruikersgroepen in staat te stellen specifieke informatie te vinden, te herkennen en te interpreteren.
 

Archiefregeling art. 20
ED3 B 2.1
ED3 B 5.1

ED3 B 2.1: De beheerorganisatie beschikt over 
ontsluitingsinformatie van ieder opgenomen digitaal 
archiefstuk (ODA) en over een beschreven procedure om de 

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving
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4.11 Overbrenging naar een e-
depot

4.11.2 Creatie van een 
opgenomen digitaal 

4.11.2.4 controleren volledigheid en 
juistheid ODA

Controleert de beheerorganisatie  bij de creatie van het opgenomen digitaal archiefstuk (ODA) op 
volledigheid en juistheid en wordt het proces rond de opname en creatie gedocumenteerd?.

Het ADA moet aantoonbaar consistent, volledig en correct worden getransformeerd tot ODA. Afhankelijk van de aard van 
de beheerorganisatie kan een ADA ook pas na verloop van tijd getransformeerd worden. Voor ieder ADA moet ook dan 

ED3 B 2.2 ED3 B 2.2: De beheerorganisatie controleert bij de creatie 
van het opgenomen digitaal archiefstuk (ODA) op 

Geen x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving
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4.11 Overbrenging naar een e-
depot

4.11.2 Creatie van een 
opgenomen digitaal 

4.11.2.5 vastlegging historische 
identificatiekenmerken ODA

Bewaart het e-depot eventuele historische identificatiekenmerken? De kenmerken moeten bruikbaar zijn voor het beheer en de toetsing van de bewaaromgeving, maar niet noodzakelijkerwijs 
voor de ontsluiting van de inhoud voor eindgebruikers.

ED3 B 2.3 ED3 B2.3: De beheerorganisatie gebruikt bruikbare, 
persistente en unieke identificatiekenmerken voor ieder 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.11 Overbrenging naar een e-
depot

4.11.2 Creatie van een 
opgenomen digitaal 

4.11.2.6 documenteren opname en 
registratie beheerinformatie

Wordt de uitvoering van het opnemen en registreren van de beheerinformatie bij de brongegevens 
gedocumenteerd?

ED3 B 2.4 ED3 B 2.4: De beheerorganisatie beschikt voor het 
opnemen en registreren van de beheerinformatie bij de 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee duurzame digitale toegankelijkheid / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving
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4.12 Raadpleging van 
overgebrachte 
archiefbescheiden

4.12.1 kosteloze raadpleging Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden kosteloos te raadplegen? Van inzage zijn uitgezonderd archiefbescheiden waarvoor conform Archiefwet 1995 artikel 15 en beperkingen aan de 
openbaarheid zijn opgesteld, of als overeenkomstig Archiefwet 1995 artikel 17 lid 2 de toestand van de archiefbescheiden 
zich daartegen verzet of deze aan de verzoeker niet veilig kunnen worden toevertrouwd.

Archiefwet 1995 art 14, 15, 16 en 17 
VNG 10 KPI 8.1.a

Archiefwet 1995 art 14: De archiefbescheiden die in een 
archiefbewaarplaats berusten zijn, behoudens het bepaalde 

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja inzage U x x x 3 Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Geen actie
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4.12 Raadpleging van 
overgebrachte 

4.12.2 mogelijkheid vervaardiging 
reproducties

Bestaat de mogelijkheid om (als de archiefbescheiden mogen worden ingezien) al dan niet op eigen kosten 
afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden te (laten) maken?

Archiefwet 1995 art 14
VNG 10 KPI 8.1.b

Archiefwet 1995 art 14: De archiefbescheiden die in een 
archiefbewaarplaats berusten zijn, behoudens het bepaalde 

Geen x x x wettelijk verplicht n.v.t. Ja inzage / maken reproducties U x x x 3 Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Ja. Eventuele kosten worden in rekening gebracht conform de legesverordening. Geen actie
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4.12 Raadpleging van 
overgebrachte 

4.12.6 inzage bij beperkende bepalingen Worden archiefbescheiden waarvoor beperkingen van de openbaarheid zijn opgesteld ter inzage gegeven 
of voor gebruik ter beschikking gesteld als het belang van de gestelde beperking van de openbaarheid niet 

Archiefwet 1995 art 15 lid 3
Archiefwet 1995 art 15 lid 5

Archiefwet 1995 art 15 lid 3: De zorgdrager ten aanzien 
van de in de archiefbewaarplaats berustende 

Deze eis is niet van toepassing op archiefbescheiden waarvan beperkingen  aan de 
openbaarheid zijn gesteld met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten

x x x wettelijk verplicht n.v.t. Nee inzage / beperkende bepalingen U x x 3 Medewerker 
historisch archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV In eerste instantie niet; indien nodig moet een heroverweging van de beheerder, met instemming van de 
zorgdrager, plaats vinden indien hiervan wordt afgeweken.

Geen actie
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4.12 Raadpleging van 
overgebrachte 
archiefbescheiden

4.12.7 informeren gebruikers e-depot Wordt aan de gebruikersgroepen van het e-depot bekend gemaakt hoe wordt tegemoet gekomen aan de 
door hen gestelde eisen aan toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie en op welke manier de 
inhoud van het e-depot beschikbaar is? 

ED3 A 3.1
ED3 B 6.1

ED3 A 3.1: De beheerorganisatie heeft haar 
gebruikersgroepen gedefinieerd en maakt
openbaar hoe zij tegemoet komt aan de eisen die door de 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee inzage / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving
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4.13 Toegangsbeheer e-depot 4.13.1 documenteren 
informatieaanvragen

Documenteert de beheerorganisatie alle aanvragen om informatie? ED3 B 6.2 ED3 B 6.2: De beheerorganisatie registreert iedere toegang 
tot de bewaaromgeving en controleert de registratie 
periodiek op (toegangs)fouten en afwijkingen.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee informatiebeheer / inzage / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving
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4.13 Toegangsbeheer e-depot 4.13.2 beoordeling informatieaanvragen Beoordeelt de beheerorganisatie alle aanvragen om informatie op toegangsfouten en afwijkingen? ED3 B 6.2 ED3 B 6.2: De beheerorganisatie registreert iedere toegang 
tot de bewaaromgeving en controleert de registratie 
periodiek op (toegangs)fouten en afwijkingen.

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee informatiebeheer / inzage / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving

4 Documenten en 
metadata

4.13 Toegangsbeheer e-depot 4.13.3 correcte beschikbaarstelling BDA Kan de beheerorganisatie aantonen dat het proces dat het beschikbaar digitaal archiefstuk (BDA) genereert 
correct en volledig (doorlopen) is? 

ED3 B 6.4 ED3 B 6.4: De beheerorganisatie kan aantonen dat het 
proces dat het beschikbaar digitaal archiefstuk (BDA) 
genereert correct en volledig (doorlopen) is en maakt 

n.v.t., is namelijk niet wettelijk verplicht x x x aanbevelenswaardig n.v.t. Nee inzage / e-depot U x x 3 Medewerker DIV & 
Archief

jaarlijks volledig Adviseur DIV Is nog nog niet in de praktijk van toepassing op de gemeente Midden-Groningen gedurende 2019. Vormgeving E-depot omgeving

geen actie

plannen

uitvoeren

urgent



Nr KIDO eis Tekst KIDO eis Toets Nr eis in i-Q Oventuele opmerkingen
3 Beleid

De zorg voor en het toezicht op de archieven moet zijn geregeld Vastlegging van de zorg voor en het toezicht op het beheer van niet naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte informatie / archiefbescheiden 
(Archiefverordening)

In deze eis wordt voorzien d.m.v. de 
Archiefverordening

In geval van uitbesteding van taken wordt zorg voor en toezicht op de 
desbetreffende (opmerking VHIC: tekst in KIDO loopt hier niet verder maar moet 
waarschijnlijk worden gelezen in combinatie met de eis hieronder)
de archieven adequaat geregeld en schriftelijk goed vastgelegd
Er zijn voldoende middelen en mensen beschikbaar 3.1.1 

(middelen)
In zowel analoge als digitale archiefruimte(n) en archiefbewaarplaats is voorzien

Een door het bestuur en / of management vastgesteld informatiebeleid dat aansluit bij de 
geformuleerde organisatiedoelstellingen

Informatiebeleidsplan: omschrijving van de doelstellingen, middelen, wegen en 
prioriteiten om informatievoorziening te ontwikkelen en te beheren, met als 
onderdelen:
• De organisatie rondom informatievoorziening 1.2.1
• Visie informatievoorziening 1.1.1
• Beschrijving huidige informatievoorziening 1.2.1
• Sterkte / Zwakte analyse 1.2.1
• Uitwerking gewenste informatievoorziening 1.2.1
• Toegepast kwaliteitssysteem 1.2.1
• Implementatie van de verbeterpunten (periodiek beheerplan) 1.2.1

Beleggen van de verantwoordelijkheid voor het informatiebeheer Besluit Informatiebeheer / mandaatbesluit(en):
• Vastlegging van de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het 
informatiebeheer voor zowel de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden, als de overgebrachte

1.4.2.1

• Voorziening voor het informatiebeheer bij splitsing, samenvoeging of opheffing 
van een overheidsorgaan of overdracht van taken

1.4.2.1

De kwetsbaarheid van informatiesystemen moet door middel van beveiligingsmaatregelen 
zoveel mogelijk worden ingeperkt

Informatiebeveiligingsplan, waarin aan de orde komt:

• Verwijzing naar relevante regelgeving en kaders 1.4.9.1
• Informatiebeveiligingsbeleid 1.4.2.1
• Beveiligingsorganisatie 1.4.9.1
• Beheer van bedrijfsmiddelen 1.4.9.1
• Beveiliging ten aanzien van personeel 1.4.9.1
• Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving (calamiteitenplan, onderdeel 
van geldend rampenplan)

1.4.9.1

• Beheer van beveiligingsmaatregelen en processen 1.4.9.1
• Toegangsbeveiliging 1.4.9.1
• Ontwikkeling en onderhoud van systemen 1.4.9.1
• Continuïteitsmanagement 1.4.9.1
• Toezicht en naleving 1.4.9.1

4 Organisatie
4.1 Organisatie informatiebeheer
4.1.1 Organisatorische inbedding

De maatregelen ten behoeve van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van 
informatie zijn opgenomen in de jaarlijkse beleids- en plancyclus, in het risicomanagement, i-
architectuur en in de overige relevante processen en procedures

Dit blijkt uit vastgestelde:



• eisen en randvoorwaarden voor informatie- en archiefmanagement, op basis 
van een omgevingsanalyse en een analyse van de eigen taken en werkprocessen

• verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken voor informatie- en 
archiefmanagement, door de gehele organisatie heen
• voorzieningen in een reeks (adviserende, coördinerende, toetsende en 
uitvoerende) diensten met betrekking tot de vorming, het beheer en het gebruik 
van informatie
• ontwerpen, wijze van implementatie en beheer van gespecialiseerde methoden, 
praktijken en systemen voor de vorming, het beheer en het gebruik van 
informatie2 als onderdelen van een werkend systeem voor informatiebeheer

Aanwezigheid van proces- en procedurebeschrijvingen • Deze betreffen zowel de handmatige als geautomatiseerde activiteiten.
• De processen zijn ingericht op een efficiënte uitvoering van de operationele 
handelingen alsmede op de monitoring, de controle en het toezicht.
• Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk geautomatiseerde verwerking.
• Speciale aandacht voor als risicovol aangemerkte activiteiten.

1.3.1.1 t/m 
1.3.1.15

Functionarissen die zijn belast met (beleids)adviserende en ondersteunende taken ten aanzien 
van het informatiebeheer hebben toereikende bevoegdheden en middelen

De verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom het 
informatiebeheer zijn vastgelegd (in een RASCI-matrix – zie volgende paragraaf), 
dit geldt voor de volgende doelgroepen:
• dagelijkse besturen
• algemene besturen
• proceseigenaar
• medewerker primair / secundair proces
• ICT-specialist
• informatie- en archiefspecialist
• intern toezicht: (door archivaris of andere hiertoe benoemde functionaris)
• (externe) auditor

1.3.2.1

Medewerkers en lijnmanagers zijn toegerust voor en gehouden aan het duurzaam toegankelijk 
en betrouwbaar houden van de informatie in hun processen

• Er bestaat voor alle doelgroepen een specifiek en permanent 
opleidingsprogramma met betrekking tot het informatiebeheer, zowel gericht op 
de beleidskaders en eisen, als de werking in de praktijk

2.2.1.1

• Er vindt regulier overleg plaats tussen de verschillende functionarissen. 1.2.6

In het jaarlijkse auditplan is duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie een 
terugkerend aandachtspunt.

• Kwaliteitszorg is ingebed in de jaarlijkse beleids- en plancyclus 3.1.2

Aanwezigheid van een SIO (Strategisch Informatieoverleg) waarin de vraagstukken besproken 
worden over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de 
ketengerichte belangenafweging en besluitvorming in de informatiehuishouding plaats.

• Inrichting en werking conform de AIDO handreiking Zie 
https://archief2020.nl/projecten/handreiking-strategisch-informatieoverleg-sio

1.2.6

4.1.2 De controle en het toezicht
Documentatie van de applicatie is actueel, juist en volledig • De systeemdocumentatie is een juiste weergave van de werkelijkheid, doordat 

aanpassingen adequaat (geautomatiseerd) worden geadministreerd
1.4.28.1



De beheeractiviteiten worden vastgelegd ten behoeve van ‘tracking and tracing’ • Alle beheeractiviteiten worden, voor de doelmatigheid en objectiviteit, bij 
voorkeur geautomatiseerd, gedocumenteerd, waardoor deze herleid kunnen 
worden binnen de werkprocessen

? Onvoldoende eenduidig te 
interpreteren eis (tracking and tracing) 
en toets. Daarnaast is in veel in KIDO 
opgenomen eisen al aangegeven dat de 
uitvoering van diverse 
beheerhandelingen gedocumenteerd 
moet worden.

De interne toezichthouder en/of een (externe) auditor rapporteert periodiek aan het bestuur 
of de hoofdverantwoordelijke voor het beheer, afhankelijk van de aard van het rapport

• Aanwezigheid van toezicht- en/of auditrapporten over het informatiebeheer 1.5.3
1.5.4
1.5.5

• De rapportages zijn ingebed in de jaarlijkse beleids- en plancyclus 3.1.2
De archivaris draagt zorg voor een periodieke rapportage over het beheer van overgebrachte 
archieven

• Aanwezigheid van een rapportage over het beheer van overgebrachte archieven 1.5.5

4.1.3 Projecten
Er wordt ervoor gezorgd dat de beschrijving van het projectresultaat voldoet aan de geëiste 
eenduidigheid en is vastgelegd en goedgekeurd in beslisdocumenten, waarvan steeds bekend is 
wat de status is en op welke wijze deze zijn gedistribueerd

• Aanwezigheid van een lijst met kritieke verantwoordingsdocumenten 1.8.1

• In het projectplan wordt informatiebeheer goed geregeld 1.8.1
• Voor aanvang van het project is de ordeningsstructuur van het projectarchief 
vastgesteld, inclusief bijbehorende metagegevens

1.8.1

Het beheer van de projectinformatie en -documentatie is geregeld • Voor de start van het project is duidelijk aan welk organisatieonderdeel de 
projectdocumentatie na afloop wordt overgedragen en welke eisen daarvoor 
gelden

1.8.1

• Na afronding van het project wordt de lijst met kritieke 
verantwoordingsdocumenten gecontroleerd door de ontvangende partij

1.8.1

• Binnen drie maanden na afronding van het project draagt de projectleider het 
projectarchief over aan het aangewezen organisatieonderdeel. Van de overdracht 
wordt een verklaring opgesteld

1.8.1

5 De operationele inrichting
5.1 Beheerinstrumenten
5.1.1 Geordend overzicht/ classificatieschema

Overzicht van alle informatie, geordend per werkproces en informatiesysteem • Alle informatieobjecten zijn naar type ingedeeld 1.4.3.1, 1.4.4.1 Eis 1.4.4.1 heeft archiefwettelijk gezien  
alleen betrekking op de voor blijvende 
bewaring in aanmerking komende 
informatie

• Er is een overzicht van alle informatiesystemen waarmee informatieobjecten 
worden ontvangen, gecreëerd en beheerd

1.4.4.3 Archiefwettelijk gezien betreft dit alleen 
de voor blijvende bewaring in 
aanmerking komende informatie

• De bijbehorende processen zijn beschreven, inclusief de actoren 1.4.4.1
• De gehanteerde classificatieschema’s hebben eigen unieke identificerende 
kenmerken / metagegevens

1.4.4.2 Archiefwettelijk gezien betreft dit alleen 
de voor blijvende bewaring in 
aanmerking komende informatie

• Het overzicht wordt periodiek aangepast aan de dan geldende stand van de 
techniek en de organisatie en haar taken

1.4.4.1 Archiefwettelijk gezien betreft dit alleen 
de voor blijvende bewaring in 
aanmerking komende informatie

5.1.2 Selectielijst



Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring 
dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorzien van een verantwoording. In de lijst 
staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet moet plaatsvinden.

• De vastgestelde selectielijst wordt toegepast 1.4.6.1 Deze in KIDO geformuleerde toets 
impliceert dat voorzien is in een 
vastgestelde selectielijst.

• Er wordt geen gebruik gemaakt van een door de organisatie zelf opgestelde 
selectielijst

1.4.6.1 Als de organisatie een zelf opgestelde 
selectielijst gebruikt die volledig is 
gebaseerd op een vastgestelde 
selectielijst (zoals een stukkenlijst), dan 
is dat toegestaan.

• Toepassing van de hotspotmonitor 1.4.6.4
5.1.3 Metagegevensschema (technisch, inhoud, context)

Beschrijving van de structuur en betekenis van de verplichte en optionele metagegevens van 
informatie.

• Het vastgestelde metagegevensschema wordt toegepast 1.4.5.1

• Per type informatieobject is aangegeven welke metagegevens verplicht moeten 
worden geregistreerd

1.4.5.1

• Gebruik van het TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden) 1.4.5.1

• In de procesbeschrijvingen is vastgelegd hoe de metagegevens wordt 
geregistreerd (geautomatiseerd, handmatig)

1.4.5.1

• Het beheer van het schema is procedureel vastgelegd 1.3.1.14
• Het schema wordt periodiek geactualiseerd 1.3.1.14

5.1.4 Overzicht te gebruiken bestandsformaten (pas toe of leg uit)
Overzicht van de bestandsformaten die als geschikt zijn beoordeeld voor duurzame vastlegging 
van informatie

• Aanwezigheid en toepassing van de lijst 1.4.23.1

• Lijst met standaard en gedoogde bestandsformaten waarin een 
informatieobject mag worden opgeslagen

1.4.23.1

• Het overzicht wordt periodiek aangepast aan de dan geldende stand van de 
techniek en eisen vanuit wet- en regelgeving.

1.4.23.1

5.1.5 Handboek(en) vervanging
Onderliggende beschrijving van procedures en middelen bij een vervangingsbesluit • Aanwezigheid en toepassing van het handboek. In een handboek komen alle 

onderwerpen aan de orde als opgesomd in de landelijke Handreiking vervanging
1.4.7.1

• Het handboek wordt periodiek geactualiseerd met in achtneming van 
bepalingen uit het vervangingsbesluit van de zorgdrager

1.4.7.1

5.1.6 Lijst informatiebeheerregimes
Elke organisatie beoordeelt of classificeert informatie op basis van risicoklasse. • Aanwezigheid en toepassing van de lijst met informatiebeheerregimes 1.4.24.1

• Inventarisatie van werkprocessen waarmee de informatie geclassificeerd kan 
worden

1.4.24.1

• De lijst wordt periodiek geactualiseerd 1.4.24.1
NB. De risicoklasse bepaalt het beheerregime, zijnde de wijze waarop de 
toegankelijkheid, vindbaarheid, uitwisselbaarheid, beschikbaarheid, juistheid, 
tijdigheid, volledigheid, authenticiteit en vertrouwelijkheid van de gebruikte 
informatie wordt gewaarborgd.

5.1.7 Overzicht van te gebruiken materialen voor analoge archiefbescheiden
Lijst met de materialen die gebruikt worden voor de vorming, opslag en verzorging van de 
archiefbescheiden

• Aanwezigheid en toepassing van het overzicht 1.4.25.1

• Het overzicht wordt periodiek geactualiseerd 1.4.25.1
5.1.8 Instructie voor het beheer van de archiefruimte en -bewaarplaats



Vastgestelde procedure voor het beheer van de archiefruimte en –bewaarplaats, met hierin de 
uit te voeren activiteiten, verwachte uitkomsten / resultaten en verantwoordelijkheidsverdeling

• Aanwezigheid en toepassing van de instructie 1.3.1.15

• De instructie wordt periodiek geactualiseerd 1.3.1.15
5.1.9 Lijst van eisen aan een veilige server of andere digitale opslagmethode

Lijst met specificaties van te gebruiken informatiedragers en opslagruimten (bijv. serverruimte, 
berging offline storage, back-ups etc.), inclusief de beschrijving van de verblijfplaatsen van de 
informatie in de ruimte

• Aanwezigheid en toepassing van de lijst 1.4.26.1

• De instructie wordt periodiek geactualiseerd 1.4.26.1
5.1.10 Regeling(en) conversie/migratie

Protocol voor de uitvoering van een conversie / migratie • Aanwezigheid en toepassing van het protocol 1.3.1.13
• Het protocol wordt periodiek geactualiseerd 1.3.1.13

5.1.11 Autorisatietabel
Tabel waaruit blijkt welke (groepen van) gebruiker(s) tot welke activiteiten, functionaliteiten of 
informatie gemachtigd is of zijn

• Aanwezigheid en toepassing van de tabel 1.4.19.1

• Beheerders hebben specifieke autorisaties op basis van hun rollen 1.4.19.1
• Gebruikers worden ingedeeld op basis van hun rol 1.4.19.1
• De tabel wordt periodiek geactualiseerd 1.4.19.1

5.1.12 Lijst beperkingsgronden openbaarheid
Overzicht met de criteria om te bepalen of en hoelang er aan informatie beperkingen aan de 
openbaarheid gesteld moeten worden (“informatie is openbaar, tenzij”), conform de Wob en 
Wbp en voor overgebrachte informatie de AW

• Aanwezigheid en toepassing van de lijst 1.4.27.1

• De lijst wordt periodiek geactualiseerd 1.4.27.1
5.2 Documenteren van beheer
5.2.1 Documenteren van archiefbeherend systeem

Het beschrijven van de inrichting van de applicaties (DMS / RMS / vakapplicaties) • Aanwezigheid van beheerrapportages inzake het archiefbeherend systeem 1.4.28.1

• Mogelijkheid tot het genereren van een overzicht van de systeeminstellingen / 
administratieve parameters

1.4.28.1

• Aanwezigheid van documentatie over het archiefbeherend systeem 1.4.28.1
5.2.2 Documenteren van gebeurtenissen en beheeractiviteiten



Het vastleggen van de beheerhandelingen in het archiefbeherend systeem dat gebruikt wordt 
om duurzame toegankelijkheid van informatie mogelijk te maken NB. Betreft zowel analoge als 
digitale archiefbescheiden

• Rapportagemogelijkheid inzake de wijzigingen die zijn doorgevoerd in rubrieken 
van het classificatieschema, metagegevens en archiefbestanddelen of –stukken

4.1.2.8 Wijzigingen in rubrieken van het 
classificatieschema worden 
gedocumenteerd door het opslaan van 
elke versie daarvan na wijziging (zie 
Archiefregeling art 18 tweede lid). Als 
voor elk in het 
informatiebeheersysteem opgenomen 
informatieobject een verwijzing naar 
het toegepaste classificatieschema 
wordt vastgelegd, is het niet 
noodzakelijk dat in het archiefbeherend 
systeem een rapportagemogelijkheid 
aanwezig is inzake de wijzigingen die 
zijn doorgevoerd in rubrieken van het 
classificatieschema.

Waar dit wenselijk wordt geacht, 
kunnen wijzigingen worden 
bijgehouden d.m.v. een audittrail.

• Aanwezigheid van documentatie over het (versie)beheer van de toegepaste 
beheerinstrumenten

Dit moet blijken uit de dossiers van de 
betreffende beheerinstrumenten

• Blijk van toepassing van het protocol voor de vernietiging van analoge en 
digitale documenten

Dit moet blijken uit het dossier van de 
betreffende vernietiging

• Iedere wijziging in het metadataschema van beheergegevens moet worden 
gedocumenteerd

1.3.1.14

• De afhandeling, bewerking en het gebruik van informatieobjecten dient 
gemonitord te (kunnen) worden

4.2.1.3

5.2.3 Documenteren van gebeurtenissen en beheeractiviteiten voor analoge archiefbescheiden • Verslag van de archivaris over het beheer van de archiefbewaarplaats Dubbeling met KIDO eis 4.1.2

6 Opname van informatie
6.1 Identificeren

Bepalen of informatieobjecten in een gecontroleerde beheeromgeving (applicatie of systeem) 
moeten worden opgenomen met als doel de informatieobjecten te beheren en beschikbaar te 
kunnen stellen.

• Er is vastgesteld wat de risicograad van de informatie is en wat wel en wat niet 
wordt opgenomen in de gecontroleerde beheeromgeving

1.4.4.1 
4.3.1



• Aanwezigheid van klachten over niet-vindbare informatie (‘piepsysteem’) Dit aspect is niet overgenomen in i-Q. 
Een klacht over niet-vindbare 
informatie hoeft namelijk niet te 
betekenen dat die informatie niet 
vindbaar is (dat die dus niet is 
opgenomen of niet correct is 
opgenomen). Legio oorzaken kunnen 
hier aan ten grondslag liggen. Kent de 
gebruiker de zoekfunctionaliteit 
voldoende, sluit de toegepaste 
ordeningsstructuur voldoende aan bij 
de zoekwijze/de informatiebehoefte 
van de gebruiker, etc.

6.2 Waarderen
Bepalen van de bewaartermijn van een informatieobject op basis van een vastgestelde 
selectielijst.

• Toepassing van de selectielijst: geautomatiseerde of handmatige toevoeging van 
bewaar-, overbrengings- en vernietigingstermijnen aan informatieobjecten op 
basis van de werkprocessen

4.2.1.12

• Beschikbaarheid van overzichten en rapportages 3.3.3
• Geautomatiseerde signalering van data van vernietiging of overbrenging Overbrenging vindt alleen plaats na 

overleg met de betrokken archiefdienst. 
Geautomatiseerde signalering heeft dus 
geen toegevoegde waarde. Als 
informatie is overgebracht moet dat wel 
d.m.v. metagegevens vastgelegd 
worden. Het informatiebeheersysteem 
moet daarnaast zodanig zijn ingericht 
(autorisaties) dat alleen bepaalde 
functionarissen mogen vernietigen.

6.3 Registreren van beschrijvende metagegevens
Het vastleggen van inhoudelijke en contextuele gegevens over een informatieobject, een 
dossier/zaak, een werkproces/zaaktype of een bestand/archief.

• Informatieobjecten krijgen een uniek en onveranderlijk identificatiekenmerk 
toegekend

4.2.1.4

• Het metagegevensschema bevat voorgeschreven inhoudelijke en contextuele 
metagegevens voor informatieobjecten

1.4.5.1

• Bij registratie van het informatieobject wordt de bijbehorende metagegevens zo 
veel mogelijk automatisch vastgelegd

4.2.1.10

• Het kunnen genereren van overzichten over de uitvoering van de 
beheeractiviteiten op de metagegevens

3.3.3

6.4 Registreren van technische en administratieve metagegevens
Het – waar mogelijk - automatisch extraheren van technische en administratieve metagegevens 
over een informatieobject, een dossier/zaak, een werkproces/zaaktype of een bestand/archief.

• De technische en administratieve metagegevens zijn geautomatiseerd 
vastgelegd, waarbij het volgende geldt: 
o De koppeling tussen een informatieobject en de metagegevens blijft 
onverbrekelijk tot het moment van verwijdering 
o Metagegevens moeten geautomatiseerd te extraheren zijn (bv. uit de ‘file 
header’ )

3.3.6
4.2.1.10



• Minimaal de volgende metagegevens zijn vastgelegd m.b.t. de fysieke / 
technische aspecten van het informatieobject: 
o Identificatiekenmerk 
o Bestandsnaam 
o Type 
o Omvang 
o Bestandformaat 
o Creatieapplicatie 
o Fysieke integriteit 
o Datum aanmaak

1.4.5.1

• Indien van toepassing zijn de volgende metagegevens vastgelegd: 
o Event plan formaat
o Relatie 
o Digitale handtekening
         De waarde en status van de (digitale) handtekening 
         De uitslag van de verificatie 
         De certificatie dienstverlener 
o Encryptie en compressie
         Type algoritme
         Encryptieniveau
         Vindplaats sleutel

1.4.5.1

6.5 Classificeren
Het toekennen van een kenmerk waarmee een informatieobject, een dossier/zaak, een 
werkproces/zaaktype of een bestand/archief wordt gekoppeld aan een geordend overzicht van 
de processen of taken van een organisatie.

• Informatieobjecten zijn voorzien van een classificatiekenmerk, met de volgende 
restricties 
o Binnen een bepaald classificatieschema slechts één kenmerk 
o Hetzelfde kenmerk als het item waar het aan is toegevoegd

4.3.4

6.6 Controle – inhoudelijk
Het controleren van informatieobjecten of dossiers/zaken en hun metagegevens op 
volledigheid (en juistheid) en op de aanwezigheid van essentiële kenmerken waarmee de 
authenticiteit, betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid van informatieobjecten kunnen 
worden vastgesteld.

• Informatieobjecten worden na registratie op de volgende elementen 
gecontroleerd en gevalideerd 
o Volledigheid 
o Authenticiteit 
o Integriteit 
o Bruikbaarheid

4.2.1.11
4.3.2

6.7 Controle – technisch
Het controleren van de technische integriteitskenmerken en de bruikbaarheid van een 
informatieobject.

• Verplaatsingen van informatieobjecten tussen informatiesystemen worden 
geautomatiseerd uitgevoerd

Deze toets heeft niets te maken met de 
geformuleerde eis, het betreft een 
functionele eis te stellen aan de 
informatiebeheersystemen (Zie NEN 
2082).

• Er vinden bestandscontroles plaats op: 
o Bestandsstructuur en -formaat 
o Machineleesbaarheid 
o Technische integriteit (‘hash totals’, ‘check sums) 
o Toegelaten formaten / waarden

3.3.7
4.2.1.11

• Papieren informatie voldoet aan eisen voor de materieel goede staat Zie de eisen 
3.2.1.1 t/m 
3.2.4.4

6.8 Opslaan



De digitale opslag (storage resp. papieren berging) van informatie in een veilige en geschikte 
omgeving.

• Voor digitale storage: de server of andere digitale opslagmethode voldoet aan 
de eisen (VHIC: waarbij hier dan niet expliciet wordt aangegeven welke dat zijn)

3.7.1
3.8.1

• Voor papieren informatie: de materiële staat en de plaats waar het materiaal is 
geborgen, voldoen aan de gestelde eisen

voor de eisen m.b.t. de materiële staat 
zie KIDO eis 6.7, voor de eisen te stellen 
aan de veilige en geschikte omgeving zie 
KIDO eis 7.2

7 (Meta)gegevensbeheer
7.1 Het beheren van de inhoudelijke en contextuele metagegevens gedurende de levenscyclus van 

een informatieobject waarbij alleen geautoriseerde personen wijzigingen mogen aanbrengen
• Controle vindt plaats op de inhoud van informatieobjecten (inclusief de 
metagegevens) en of deze volledig en juist zijn

4.2.1.11

• De metagegevens voldoen aan het vigerende metagegevensschema 4.2.1.10
7.2 (Meta)gegevensbeheer – technisch

Metagegevensbeheer: Het gedurende de levenscyclus van een informatieobject in de 
metagegevens bijhouden van informatie over: 
   De leesbaarheid van een informatieobject of een weergave daarvan;
   De beheergeschiedenis;
   Andere activiteiten die gericht zijn op de preservering van het informatieobject. 
Gegevensbeheer: Het gedurende de levenscyclus in goede staat behouden van een 
informatieobject.

• De metagegevens van een informatieobject worden op zodanige wijze beheerd 
dat van het object een gelijkluidende reproductie gegenereerd kan worden 
(borging van de integriteit)

3.3.6

• De structuur en de semantiek van de inhoud van het informatieobject zijn 
vastgelegd om bovenstaande mogelijk te maken

4.2.15

• Papier: De eisen aan de materieel goede staat en de eisen aan berging van 
informatie worden gehandhaafd

Zie de eisen 
3.4.1. t/m 
3.6.23

voor de eisen m.b.t. de materiële staat 
zie KIDO eis 6.7

• Digitaal: De eisen aan een veilige server of andere digitale opslagmethode 
worden gehandhaafd

3.8.1

7.3 Volgen – inhoudelijk en technisch
Het monitoren van geplande en uitgevoerde beheeractiviteiten op zowel inhoudelijk als 
technisch vlak.

• Alle beheeractiviteiten worden gedocumenteerd (in een audit trail) 4.2.18

• Er is een uitleenadministratie van papieren archiefmateriaal 4.2.12
• Wijzigingen van de essentiële kenmerken van een informatieobject worden 
gedocumenteerd

Niet 
opgenomen

Wat controle op dit punt lastig maakt, is 
dat in KIDO niet expliciet is aangegeven 
wat de essentiële kenmerken zijn die 
gedocumenteerd moeten worden in 
geval van een wijziging van een eerder 
vastgelegde waarde.

7.4 Verwijderen, verplaatsen en overdragen
Het uit de gecontroleerde beheeromgeving weghalen van informatieobjecten, bestaande uit:
   Vernietigen (papier of digitaal);
   Migreren of exporteren naar een ander informatiesysteem (digitaal);
   Overdracht van beheer en/of eigendom (papier of digitaal), zoals overbrenging naar een 
archiefdienst, vervreemding, overdracht of terbeschikkingstelling aan een andere organisatie.

• Informatieobjecten worden conform de geldende regels en termijnen 
vernietigd, gemigreerd of overgedragen

4.9.4 
(vernietiging), 
4.10.1.1 
(overbrenging)



• De regels en termijnen zijn vastgelegd in actuele en sluitende 
rechtmatigheidsprocedures

1.3.1.6 
(vernietiging), 
1.3.1.5 
(overbrenging)

• Het aantoonbaar opvolgen van de rechtmatigheidsprocedures 4.9.6 
(vernietiging), 
4.4.4.2 
(conversie / 
migratie), 
4.10.1.4 
(overbrenging)

• Metagegevens van een informatieobject worden na het vernietigen bewaard 
voor het kunnen afleggen van verantwoording

Eis niet 
overgenomen 
in i-Q

Vernietiging impliceert niet alleen 
vernietiging van archiefbescheiden, 
maar ook vernietiging van de 
bijbehorende metagegevens. Het 
kunnen afleggen van verantwoording is 
dan altijd nog mogelijk, omdat van elke 
vernietiging een verklaring wordt 
opgesteld

8 Beschikbaar stellen
8.1 Vindbaar maken

Aanwezigheid van functionaliteiten voor zoeken en vinden in systemen. • Aanwezigheid van gebruiksvriendelijke functionaliteiten voor zoeken en vinden 
in systemen van informatieobjecten die de gebruiker nodig heeft

3.3.12.3

• Vanuit eindgebruikersperspectief moet het zoeken plaats kunnen vinden op 
basis van contextuele metagegevens en/of rubrieken van een classificatieschema

3.3.12.4

• Beheerders moeten kunnen zoeken op basis van technische / administratieve 
metagegevens

3.3.12.5

8.2 Toegankelijk maken
Het op basis van toegangsrechten (her)bruikbaar (re)presenteren van informatieobjecten. • Presentatie vindt plaats op basis van gebruikersprofielen met bijbehorende 

autorisaties
3.3.12.1

• Informatieobjecten dienen op verschillende, zo (her)bruikbaar mogelijke, 
manieren gepresenteerd te kunnen worden. Van elk informatieobject kan een 
gedeeltelijke reproductie van alleen de metagegevens gegenereerd worden 
overeenkomstig het metagegevensschema

3.3.12.2

• De lijst met beperkingsgronden wordt toegepast 3.3.12.1
3.3.12.2



ID
Proces- 
nummer Kernomschrijving

Toelichting 
proces Waardering

Bewaar-
termijn Bewaartermijnstart

Risicoklasse / 
Beheerregime

Verlies van 
informatie met 
cultuur 
historische 
waarde

Verlies van 
informatie 
waardoor op 
langere termijn 
reconstructie, 
(leveren van 
bewijs en 
verantwoording) 
niet meer (goed) 
mogelijk is

Voortijdig verlies 
van informatie 
levert 
geen/nauwelijks 
nadelen op voor 
de organisatie na 
afronding van 
een zaak

2 B0002 Begroting opstelling Dit werkproces betreft het opstellen van een begroting. Het gaat hierbij om een generiek werkproces. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het opstellen van een begroting voor een bepaalde afdeling, een jaarbegroting of een programmabegroting.Bewaren 3 x x

5 B0011 Beleidsimplementatie Dit werkproces betreft het uitvoeren van de implementatie van vastgesteld beleid. Zie voor het opstellen van beleid werkproces B0777 "Beleid opstelling".Bewaren 3 x x

6 B0012 Verkeersbesluit Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een verkeersbesluit. Een verkeersbesluit is een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen, in te trekken of om een bepaalde fysieke maatregel te treffen. Ook het onttrekken van (een deel van) een weg aan de openbaarheid maakt hier onderdeel van uit. Voor het plaatsen van een waarschuwingsbord is geen verkeersbesluit nodig, omdat daardoor de functie van de weg niet verandert.  Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

7 B0013 Verordening opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een verordening. Een verordening is een op gemeentelijk niveau door de raad vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Zie voor het aanpassen van een verordening werkproces B1351 "Verordening aanpassing".Bewaren 3 x x

8 B0014 Bestuurlijke besluitvorming Dit werkproces betreft het uitvoeren van de bestuurlijke besluitvorming door het college van B&W en gemeenteraad. Dit is een generiek subproces wat in veel andere werkprocessen een rol speelt. Dit werkproces is gericht op een specifiek voorstel dat door het college en eventueel door de gemeenteraad wordt behandeld. Het werkproces B1151 "Bestuurlijke verslaglegging" is gericht op die documenten die tijdens een vergadering van het college, een commissie of van de raad worden opgesteld en deze hebben betrekking op meerdere voorstellen en alle andere zaken die tijdens een vergadering worden besproken. De gebruiker dient te bepalen hoe hij gebruik maakt van deze twee werkprocessen.Bewaren 3 x x

10 B0017 Gemeenschappelijke regeling Dit werkproces betreft het instellen of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling. De raden, de colleges van B&W en de burgemeesters van twee of meer gemeenten treffen een gemeenschappelijke regeling ter behartiging van één of meer bepaalde belangen van die gemeenten. De gemeenschappelijke regeling kan de vorm krijgen van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan zonder rechtspersoonlijkheid.Bewaren 3 x x

11 B0018 Verkiezing Dit werkproces betreft het organiseren van een verkiezing volgens de Kieswet. Het gaat hierbij om de verkiezingen voor leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten, de Tweede Kamer of het Europees Parlement.Bewaren 3 x x

12 B0020 Overlegplatform Dit werkproces betreft het instellen van en/of deelnemen aan een overlegplatform. In overlegplatforms wisselt de gemeente van gedachten met georganiseerde inwoners of bedrijven maar ook met ketenpartners over uiteenlopende onderwerpen. Zie voor de vergaderingen van een overlegplatform werkproces B1638 "Overlegplatform beheer".Bewaren 3 x x

13 B0021 Ondernemingsraad instelling Dit werkproces betreft het instellen van een ondernemingsraad. Elke organisatie met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad in te stellen die dient als inspraak- en medezeggenschapsorgaan. Bewaren 3 x x

14 B0022 Afvalstort ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod vuilnis e.d. buiten een daartoe bestemde verzamelplaats te storten. Het gaat hierbij meestal om een tijdelijke ontheffing om gedurende een bepaalde periode afvalstoffen op een eigen terrein op te slaan. Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

15 B0023 Drank- en horecawet ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod zwakalcoholische drank te schenken buiten een horeca-inrichting. Dit wordt ook wel een tapontheffing genoemd. Wanneer een horecaondernemer bij een evenement bier, wijn, port of sherry wil verkopen, dient hij deze ontheffing aan te vragen. De ontheffing geldt voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen en kan verstrekt worden voor hetzelfde jaarlijkse evenement.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

17 B0025 Parkeerontheffing caravan Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod een caravan te parkeren op de openbare weg. De gemeente beoordeelt of er door deze activiteit niet teveel parkeerruimte wordt ingenomen en het straatbeeld niet nadelig wordt beïnvloed.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

18 B0027 Leerplichtvrijstelling Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vrijstelling van de leerplicht. Deze vrijstelling geeft toestemming om op grond van lichamelijke, psychische, godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen af te wijken van de wettelijke verplichting om een jongere scholing te laten volgen. Het gaat hierbij om kinderen tussen de 5 en 16 jaar. Ook de vrijstelling van de kwalificatieplicht valt hieronder voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Zij moeten verplicht naar school zolang zij nog geen startkwalificatie hebben (een diploma voor het vwo, de havo, of mbo niveau 2). De vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en dient ieder jaar opnieuw voor 1 juli te worden aangevraagd, tenzij het kind nooit geschikt is om een school of instelling te bezoeken. Vernietigen 19 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

19 B0029 Natuurgebieden betreden ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod natuurgebieden te betreden met motorvoertuig of paard. De gemeente bepaalt of deze activiteit geen overlast voor andere recreanten oplevert en of er geen schade aan het milieu wordt toegebracht. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

20 B0030 Parkeerontheffing bedrijven Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod voor bedrijven. De gemeente beoordeelt of er door deze activiteit niet teveel parkeerruimte wordt ingenomen en het straatbeeld niet nadelig wordt beïnvloed.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

21 B0031 Parkeerontheffing particulieren Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod voor particulieren. Deze ontheffing verleent de bevoegdheid om onder voorwaarden gedurende een bepaalde periode te parkeren bij een parkeer- of stopverbod. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

22 B0032 Horeca sluitingsuur ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het sluitingsuur voor horeca. De gemeente kan in incidentele gevallen besluiten af te wijken van het algemeen geldende sluitingsuur voor de horeca.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

23 B0033 Straatartiest ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het verrichten van activiteiten als straatartiest. Het kan hierbij gaan om het ten gehore brengen van muziek of het geven van een optreden op de openbare weg.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

24 B0034 Voertuigen verkoop openbare weg ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het te koop aanbieden van voertuigen op de openbare weg. De gemeente kan in haar APV wegen aanwijzen waar het verboden is een auto op de openbare weg te parkeren om hem te koop aan te bieden. Zij kan hier een ontheffing voor verlenen.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

25 B0036 Afmeren vaartuig ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het afmeren van een vaartuig. De gemeente beoordeelt of er specifieke omstandigheden van toepassing zijn waardoor het vaartuig buiten een vastgestelde ligplaats dient te worden afgemeerd en of de aard en omvang van het schip hier geen beletsel voor vormen.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

26 B0037 Verkeersbesluit ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van een verkeersbesluit. Een verkeersbesluit verandert de functie van een weg. Zie voor een ontheffing van het parkeerverbod de specifieke werkprocessen B0025 "Parkeerontheffing caravan", B0030 "Parkeerontheffing bedrijven" of B0031 "Parkeerontheffing particulieren".Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

27 B0038 Vervoer gevaarlijke stoffen afwijkende route ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de vastgestelde routering. Wanneer het noodzakelijk is voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, kan de gemeente deze ontheffing verlenen.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

29 B0040 Winkeltijdenwet ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van de Winkeltijdenwet. Het kan hierbij zowel om een incidentele ontheffing gaan, als om een permanente ontheffing voor bijvoorbeeld een avondwinkel.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

30 B0041 Dienstverlening op of aan de openbare weg vergunningDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een dienstverlening op of aan de openbare weg vergunning. Het gaat hierbij om een specifieke versie van de ventvergunning (zie werkproces B0073 "Ventvergunning"). De ventvergunning kan worden afgegeven voor het huis-aan-huis of op de openbare weg verkopen van producten; denk hierbij aan een rondrijdende ijscoboer. Deze vergunning geldt dan voor het huis-aan-huis of op de openbare weg aanbieden van diensten; denk hierbij aan een glazenwasser of het reinigen van voertuigen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

32 B0044 Badhokjes plaatsingsvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van badhokjes op het strand. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en bepaalt in dat kader of er badhokjes op het strand geplaatst mogen worden.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

33 B0045 Begraven cremeren verlof Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor verlof tot begraven of cremeren. Voor het begraven of cremeren van een overledene is een verlof nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het verlof wordt meestal door de begrafenisondernemer aangevraagd bij de aangifte van het overlijden. Daarom zal dit werkproces meestal samenlopen met werkproces B0360 "Overlijdensmelding".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

34 B0046 Speelautomaten aanwezigheidsvergunningDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de aanwezigheid van speelautomaten. Op basis van wet- en regelgeving zijn in een hoogdrempelige horeca-inrichting (zoals cafés en restaurants) twee speelautomaten toegestaan (maximaal twee kansspelautomaten). In een laagdrempelige horeca-inrichting (zoals snackbars en sportkantines) zijn ook twee speelautomaten toegestaan, mits dat geen kansspelautomaten zijn.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

39 B0051 Collectevergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een collectevergunning. Deze vergunning geeft toestemming voor het collecteren van geldmiddelen voor een ideëel doel. De gemeente houdt rekening met het opgestelde collecteplan, waarin is aangegeven welke organisatie op welke datum zal collecteren. Zie voor het inzamelen van goederen werkproces B0071 "Inzamelingsvergunning".Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

40 B0052 Demonstratie melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding voor het houden van een demonstratie. Een betoging of een demonstratie bestaat uit een groep mensen die gemeenschappelijk beleefde gedachten of wensen op politiek of maatschappelijk gebied uitdraagt. De gemeente beoordeelt in het kader van de openbare orde en de verkeersveiligheid of zij akkoord gaat met de te houden betoging of demonstratie.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

41 B0053 Draaiorgel exploitatievergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een draaiorgel. De gemeente bepaalt of en op welke locatie(s), op welke dagen en op welke tijden er mag worden gespeeld.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

42 B0054 Drank- en horecavergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning. Wanneer in een horecabedrijf alcoholhoudende dranken worden verstrekt, dient hier een drank- en horecavergunning voor te worden aangevraagd. De gemeente beoordeelt of de leidinggevende van de horeca-inrichting en het pand waar de onderneming in is gevestigd aan bepaalde eisen voldoen. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

43 B0055 Driehoeks- en sandwichborden plaatsingsvergunningDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning tot het plaatsen van driehoeks- en/of sandwichborden op gemeentelijke grond. Het gaat hierbij om borden die om een lantaarnpaal kunnen worden geplaatst ter aankondiging van een evenement.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

44 B0056 Evenementenvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning. De gemeente bepaalt of en onder welke voorwaarden het evenement op een voor publiek toegankelijke plek mag worden georganiseerd. Het kan hierbij om uiteenlopende activiteiten gaan.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

45 B0057 Horeca-inrichting exploitatievergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een horeca-inrichting. Deze vergunning is persoonsgebonden en geeft toestemming voor het overnemen, wijzigen of uitbreiden van een bestaande horeca-inrichting of het vestigen van een nieuwe inrichting. Ook voor het exploiteren van een slijterbedrijf is deze vergunning nodig.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

46 B0058 Seksinrichting exploitatievergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning tot exploitatie van een seksinrichting. Het kan hierbij gaan om een bordeel, een besloten club of een sekswinkel. De vergunning is zowel eigenaar- als pandgebonden.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

47 B0059 Strandpaviljoen exploitatievergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een strandpaviljoen. Deze vergunning geeft toestemming voor het overnemen, wijzigen of uitbreiden van een bestaand strandpaviljoen of het beginnen van een nieuw strandpaviljoen. De vergunning is persoons- en pandgebonden.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

49 B0061 Gehandicaptenparkeerkaart Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met behulp van deze kaart kan een gehandicapte gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen en onbeperkt parkeren op plaatsen waar normaliter een beperkte parkeertijd geldt.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

50 B0062 Grafbedekkingsvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor grafbedekking. Deze vergunning geeft toestemming om een gedenkteken op een graf te plaatsen in de vorm van een grafsteen of een grafmonument.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

51 B0064 Grafuitgifte of asbus plaatsingsvergunningDit werkproces betreft het  beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor grafuitgifte of plaatsing van een asbus. De gemeente geeft graven, urnengraven of urnennissen voor een bepaalde tijd uit. Een urn kan bijgezet worden in een urnengraf of een urnennis. Een asbus kan in een urnengraf worden bijgezet, in een urnennis of in een (nieuw of bestaand) graf.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

53 B0070 Gehandicaptenparkeerplaats Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats. Het gaat hierbij om een parkeerplaats die zo dicht mogelijk bij de woning van de gehandicapte ligt, waarbij het kenteken van het voertuig van de gehandicapte wordt vermeld.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

54 B0071 Inzamelingsvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor inzamelingsvergunning. Het gaat hierbij om het inzamelen van goederen zoals kleding, schoeisel, etc. Zie voor het inzamelen van geld werkproces B0051 "Collectevergunning".Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

55 B0073 Ventontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om te venten. Deze ontheffing geeft toestemming voor het verkopen van producten of het aanbieden van diensten op een openbare in de open lucht gelegen plek of aan huis. Zie voor het op een openbare plek of het huis-aan-huis aanbieden van diensten werkproces B0041 "Dienstverlening op of aan de openbare weg vergunning".Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

57 B0075 Kampeerontheffing buiten erkende kampeerinrichtingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing voor het kamperen buiten een erkende kampeerinrichting. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van kamperen, zoals kamperen bij de boer, groepskamperen in de vrije natuur, een naturistencamping of het zogenaamde paalkamperen waarbij met behulp van paaltjes staat aangegeven waar gekampeerd mag worden.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

61 B0083 Loterijvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een loterijvergunning. De opbrengst van de loterij moet een algemeen belang dienen en de gezamenlijke waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan een wettelijk bepaalde waarde. Wanneer de prijswaarde hoger uitvalt, dient een vergunning bij de rijksoverheid te worden aangevraagd.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

63 B0085 Kabel- en leidingvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een kabel of leiding in de openbare grond. De gemeente verzorgt de coördinatie van de ligging in de grond van kabels, leidingen en mantelbuizen voor de nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit en communicatie. Bovendien probeert de gemeente als beheerder van de openbare infrastructuur de overlast of de schade aan de weg of de gemeentelijke berm te beperken. In veel gemeenten kan de aanvraag via het MOOR Platform (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) worden gedaan.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

67 B0089 Drank en horeca in paracommerciële instelling vergunningDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor drank en horeca in een paracommerciële instelling. Een paracommerciële instelling is een vereniging of stichting met een sociaal-culturele doelstelling zonder winstoogmerk. Het kan hierbij gaan om een sportclub die een kantine exploiteert of een buurthuis. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen verbindt de gemeente voorwaarden of beperkingen aan de drank- en horecavergunning van dergelijke instellingen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

68 B0090 Parkeerontheffing autobedrijf Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod op de openbare weg voor een autobedrijf. De gemeente bepaalt de gevolgen van deze activiteit voor de verkeersveiligheid.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

72 B0094 Rioolaansluitingsvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een rioolaansluitingsvergunning. Deze vergunning geeft toestemming voor het realiseren van een nieuwe aansluiting of het saneren van een bestaande aansluiting op het gemeenteriool van een woning/pand. De gemeente beoordeelt of de rioolaansluiting en de lozing aan de gestelde eisen voldoen.  Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

75 B0097 Spandoekvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een spandoekvergunning. Deze vergunning geeft toestemming voor het op, aan of boven de openbare weg ophangen van een spandoek waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard of een aankondiging wordt gedaan.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

76 B0100 Standplaats weekmarkt vergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor een standplaats op de weekmarkt. De gemeente kan deze vergunning voor onbepaalde tijd verlenen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

77 B0101 Stookontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een stookontheffing. De Wet Milieubeheer verbiedt het verbranden buiten inrichtingen, maar de gemeente kan ontheffing verlenen voor het in de open lucht aanleggen, stoken of hebben van vuur. Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

79 B0106 Uitstallingsvergunning waren Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het uitstallen van waren. Het gaat hierbij om het uitstallen van verkoopwaren door winkeliers op of boven de gemeentegrond.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

80 B0107 Begraven of cremeren uitstel toestemmingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor toestemming voor uitstel van begraven of cremeren. In de Wet op de lijkbezorging is bepaald dat een overledene binnen 6 werkdagen moet worden begraven of gecremeerd. De burgemeester kan uitstel verlenen van deze termijn.  Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

81 B0108 Drankvergunning alcoholvrije dranken Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije dranken. Dit wordt ook wel een drank- en horecaverlof genoemd. De vergunning geldt vooral voor koffie- en theehuizen, snackbars en cafetaria’s. De exploitatievergunning voor een horeca-inrichting dient apart te worden aangevraagd; zie hiervoor werkproces B0057 "Horeca-inrichting exploitatievergunning".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

83 B0111 Woningsplitsingsvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een woningsplitsingsvergunning. Het gaat hierbij om het splitsen van een woning of pand in meerdere woningen. De gemeente bepaalt of zij akkoord gaat met de splitsing. Op deze wijze wordt de gemeente eveneens geïnformeerd over de wijziging in de woningvoorraad en kan zij de woningsplitsing opnemen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.Bewaren 3 x x

84 B0113 Woonruimteonttrekkingsvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een woonruimteonttrekkingsvergunning. Het gaat hierbij om het samenvoegen van woonruimten of het onttrekken van woonruimte aan de woningvoorraad door sloop of door het omzetten in een bedrijfsruimte. De gemeente bepaalt of zij akkoord gaat met de woonruimteonttrekking. Op deze wijze wordt zij eveneens geïnformeerd over de wijziging in de woningvoorraad en kan zij de woonruimteonttrekking opnemen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.Bewaren 3 x x

100 B0136 Gemeentelijke monumentensubsidie Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een gemeentelijke monumentensubsidie. De subsidie kan worden verstrekt voor het onderhouden of restaureren van een gemeentelijk monument. Zie voor de behandeling van de verantwoording B1521 "Subsidie vaststelling".Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

115 B0156 Compostvatenverstrekking Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor verstrekking van een compostvat. De gemeente verstrekt bijvoorbeeld nieuwe compostvaten, wanneer er met een nieuw inzamelsysteem zal worden gewerkt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

116 B0157 Deskundigheidsbevordering sportvereniging bijdrageDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een bijdrage voor het bevorderen van deskundigheid bij een sportvereniging. De gemeente draagt dan financieel bij aan het volgen van trainingen en cursussen door vrijwilligers van sportverenigingen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

117 B0158 Gemeentelijk materiaalgebruik Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor toestemming voor het gebruik van gemeentelijk materiaal. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van vuilophaalwagens voor de inzameling van textiel of oud papier, of het gebruik van dranghekken, verkeersborden of afzetschragen voor het houden van evenementen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

118 B0162 Krediethypotheek Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een krediethypotheek. De gemeente kan een krediethypotheek vestigen op de woning van een uitkeringsgerechtigde, zodat de overwaarde van de woning gebruikt kan worden als onderpand voor leenbijstand. Wanneer de uitkeringsgerechtigde zijn betalingsverplichting niet nakomt, kan de gemeente de woning verkopen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

119 B0168 Maatschappelijke participatie subsidie Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een subsidie voor maatschappelijke participatie. De gemeente kan inwoners met een uitkering of een laag inkomen stimuleren om maatschappelijke activiteiten te ontplooien (zoals het lid worden van een sportvereniging of bibliotheek) door (deels) in de kosten hiervoor tegemoet te komen. Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

121 B0176 Woontussenvoorziening Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een woontussenvoorziening. Een woontussenvoorziening is voorziening die ligt tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een woon-zorgcentrum. De woontussenvoorziening is voorzien van een alarm en kent de mogelijkheid om gebruik te maken van de maaltijdvoorziening en de ontspanningsruimte.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

124 B0255 BRP uittreksel NVVB-benaming Afschrift / verklaring BRP verstrekken. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een uittreksel BRP. Een uittreksel BRP kan nodig zijn voor het inschrijven als woningzoekende, het overschrijven van een auto zonder een Nederlands rijbewijs te bezitten of bij een huwelijk of echtscheiding. De gegevens die uit de BRP worden verstrekt, worden bepaald door de reden waarvoor de gemeente het uittreksel afgeeft aan de burger dan wel zijn gemachtigde. Eén van de soorten uittreksels is het 'bewijs van in leven zijn'. Zie voor een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) voor het buitenland werkproces B0256 'Attestatie de vita voor buitenland'.Vernietigen 20 Jaar Afgehandeld 2 x

125 B0256 Attestatie de vita voor buitenland NVVB-benaming Attestatie de Vita verstrekken door ABS. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een Attestatie de vita voor het buitenland. Het gaat hierbij om het schriftelijke bewijs dat iemand in leven is voor buitenlandse instanties. Het gaat om een meertalig document. De attestatie zelf wordt opgemaakt in het Nederlands en Frans en er kan een bijlage met uitleg van het document aan worden toegevoegd in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks. De attestatie kan alleen aan de balie worden aangevraagd en hier kan niet iemand voor worden gemachtigd.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

126 B0257 Bewijs Nederlanderschap Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een bewijs van Nederlanderschap. Dit bewijs kan nodig zijn bij verhuizing naar het buitenland, bij een huwelijk of voor bepaalde beroepen, met name functies in het openbaar bestuur. Vernietigen 20 Jaar Afgehandeld 2 x

127 B0259 Document Burgerlijke Stand NVVB-benaming Afschrift verklaring BS verstrekken. Dit werkproces betreft het behandelen voor een aanvraag van een Document Burgerlijke Stand. Het kan hierbij gaan om een afschrift van de BS, een internationaal uittreksel, een beredeneerd uittreksel of een duplicaat van een trouwboekje.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x



128 B0262 Kiezerspas NVVB-benaming Kiezerspas. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een kiezerspas. Een burger kan voor de provinciale, de Tweede Kamer of de Europese verkiezingen een kiezerspas aanvragen om in een andere gemeente te stemmen dan waar hij staat ingeschreven.Vernietigen 3 Maand Afgehandeld 1 x

131 B0265 Legalisatie handtekening NVVB benaming Legaliseren handtekening. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor legalisatie van een handtekening. De legalisatie van een handtekening is bijvoorbeeld nodig om een garantstelling (particuliere logiesverstrekking) af te kunnen geven of om een erfenis in het buitenland te regelen. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

133 B0267 Pontabonnement Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een pontabonnement. Als beheerder van de openbare infrastructuur kan de gemeente een pont exploiteren en hier abonnementen voor uitgeven.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

134 B0268 Reisdocument NVVB-benaming Reisdocumenten. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een nieuw reisdocument. Het kan hierbij gaan om een paspoort of een identiteitskaart.Vernietigen 16 Jaar Afgehandeld 2 x

136 B0270 Rijbewijs NVVB-benaming Rijbewijzen. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een rijbewijs. "NRD" staat voor Nieuw Rijbewijs Document en dit rijbewijs heeft een creditcardformaat.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

137 B0271 WOZ taxatieverslag Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een taxatieverslag WOZ. De WOZ-waarde van een pand staat jaarlijks op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen vermeld. Wanneer een inwoner op een ander moment zijn WOZ-waarde opvraagt, start dit werkproces. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

138 B0272 Tweede paspoort NVVB-benaming Reisdocumenten. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een tweede paspoort. Een tweede paspoort is bedoeld voor iemand die voor zaken of zijn beroep veel verschillende landen moet bezoeken. In het eerste paspoort kunnen dan stempels staan van landen die in conflict zijn met een te bezoeken land. Bovendien kan het tweede paspoort gebruikt worden om mee te reizen, wanneer het eerste paspoort bij een ambassade ligt voor een visumaanvraag.Vernietigen 16 Jaar Afgehandeld 2 x

139 B0274 Urgentieverklaring woning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag van een urgentieverklaring. Wanneer er medische, sociale, volkshuisvestelijke of maatschappelijke redenen zijn waardoor een inwoner niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kan wachten, geeft de gemeente een urgentieverklaring af. Vaak maken gemeente gebruik van een onafhankelijke (regionale) urgentiecommissie om over de aanvragen te adviseren. Ook een aanvraag om vanwege gewijzigde omstandigheden ingedeeld te worden in een andere urgentiecategorie valt onder dit werkproces.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

140 B0275 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) NVVB-benaming Verklaring omtrent gedrag aanvragen. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Een bedrijf kan de VOG eisen van medewerkers die omgaan met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. De VOG kan digitaal of schriftelijk worden aangevraagd. Wanneer het om een schriftelijke aanvraag gaat, dient het ingevulde formulier van de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid ingeleverd te worden bij de gemeente van inschrijving. De gemeente controleert de ingevulde gegevens in de BRP en stuurt de aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) van de dienst Justis. Indien iemand geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan, wordt de verklaring binnen 2 tot 4 weken naar het huisadres gestuurd. Wanneer een VOG wordt aangevraagd voor emigratie, het verkrijgen van een visum of werkvergunning of de beëdiging als advocaat, is er geen (toekomstig) werkgever en dient de VOG altijd aan de balie Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

141 B0276 Reisdocument vermissing/diefstal NVVB-benaming Reisdocumenten. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte van vermissing of diefstal van een reisdocument. Van de vermissing of diefstal dient een burger aangifte te doen bij de politie. De politie verstrekt een gewaarmerkt kopie van het proces-verbaal. De gemeente stelt bij de aanvraag van het nieuwe reisdocument een verklaring van vermissing op.Vernietigen 16 Jaar Afgehandeld 2 x

143 B0279 Vluchtelingenpaspoort NVVB-benaming Reisdocumenten. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een vluchtelingenpaspoort. Het vluchtelingenpaspoort maakt het de vluchteling mogelijk te reizen naar landen buiten Nederland, met uitzondering van het land van herkomst van de aanvrager. De geldigheidsduur is afhankelijk van de verblijfsstatus.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

144 B0280 Volmachtbewijs stemmen NVVB-benaming Stemmen bij volmacht. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor afgifte van een volmachtbewijs of het omzetten van een oproepingskaart in een volmachtbewijs. Een kiezer kan een schriftelijk verzoek indienen om zijn stem bij volmacht uit te brengen. Een volmacht kan door de gemeente verleend worden of men kan iemand onderhands machtigen als deze in dezelfde gemeente woont.Vernietigen 3 Maand Afgehandeld 1 x

145 B0281 Vreemdelingenpaspoort NVVB-benaming Reisdocumenten. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag vreemdelingenpaspoort. Het gaat hierbij om een paspoort voor niet-Nederlanders die in Nederland hun woon- of verblijfplaats hebben en van de autoriteiten in het land van herkomst geen reisdocument krijgen. De geldigheidsduur is afhankelijk van de verblijfsstatus.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

146 B0282 Document waarmerking Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor de waarmerking van een document. Het gaat hierbij om een verklaring van de gemeente dat de fotokopie overeenkomt met het originele document. In sommige gevallen kan een gewaarmerkt afschrift het officiële stuk (bijvoorbeeld een diploma) vervangen. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

147 B0286 Brandveiligheid- en brandpreventieadviesDit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om advies brandveiligheid en brandpreventie. De gemeente geeft advies op basis van het Bouwbesluit en de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

161 B0306 Statistisch zakboek Dit werkproces betreft het verstrekken van een statistisch zakboek samen te stellen met beknopte informatie omtrent een selectie van beleidsvelden.Bewaren 3 x x

202 B0311 Adoptiegegevens NVVB-benaming Adoptie. Dit werkproces betreft het verwerken van adoptiegegevens. De gemeente ontvangt een gerechtelijke adoptie-uitspraak die uit Nederland afkomstig is, maar het kan ook om een buitenlandse adoptie naar vreemd recht gaan. Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

203 B0312 Adres onbekend melding NVVB-benaming Adres onbekend. Dit werkproces betreft het behandelen van een melding adres onbekend. De gemeente verwerkt de constatering dat een burger niet woont op het adres waar hij staat ingeschreven. Vervolgens stelt de gemeente een onderzoek in om te bepalen of het adres van de burger inderdaad onbekend is. Wanneer dat het geval is, wordt de persoonslijst in de BPR opschort met als reden 'emigratie naar een onbekend buitenland' (voorheen 'vertrokken onbekend waarheen' (VOW)).Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

204 B0314 BRP administratienummer wijziging NVVB-benaming A-nummers wijzigen. Dit werkproces betreft het verwerken van een wijziging van een administratienummer in de BRP. De gemeente kan de melding dat meerdere personen onder hetzelfde administratienummer geregistreerd staan van een eigen medewerker of van een derde ontvangen. Het administratienummer zal voorlopig nog als persoonsnummer fungeren. Na een nog nader te bepalen tijdstip zal de functie ervan worden overgenomen door het burgerservicenummer.Bewaren 3 x x

205 B0316 BRP infrastructurele wijziging NVVB-benaming Infrastructurele wijziging. Dit werkproces betreft het behandelen van een infrastructurele wijziging in de BRP. Het gaat hierbij om een wijziging in adresgegevens van persoonslijsten zonder dat er sprake is van een daadwerkelijke verhuizing. Denk hierbij aan een straatnaamwijziging, wijziging in de aanduiding openbare ruimte, vernummering, postcodewijziging. wijziging van het gemeentedeel, een woonplaatsnaamwijziging, een wijziging in de identificatiecode verblijfplaats of de identificatiecode nummeraanduiding.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2

206 B0317 BRP briefadres- of woonadresomzetting NVVB-benaming Adreswijziging. Dit werkproces betreft het behandelen van een omzetting van een briefadres in een woonadres of andersom. De gemeente schrijft een burger standaard in de BRP in op het adres waar hij woont. Op schriftelijk verzoek kan zij een burger onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een briefadres. Dit kan indien de burger geen woonadres heeft of de burger kan erom verzoeken wanneer hij in een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of een penitentiaire instelling verblijft. Wanneer het om veiligheidsredenen niet wenselijk is om een woonadres op te nemen, kan de burgemeester besluiten enkel een briefadres op te nemen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

208 B0321 BRP dubbele inschrijving persoon meldingNVVB-benaming Dubbele inschrijving corrigeren. Dit werkproces betreft het behandelen van de melding van een dubbele inschrijving van een persoon in de BRP. De melding wordt gedaan door een afnemer van de BRP. Wanneer een persoon in de BRP twee of meerdere persoonslijsten met hetzelfde of verschillende administratienummers heeft, corrigeert de gemeente dit door er één actuele persoonslijst met één administratienummer van te maken en de overbodige persoonslijsten af te sluiten. Afhankelijk van het feit of zowel de correcte als de overbodige persoonslijst zich bij dezelfde gemeente bevinden zijn er verschillende scenario's om de BRP te actualiseren. Ook de persoonslijsten van gerelateerde(n) dienen geactualiseerd of gecorrigeerd te worden. Indien de gemeente waar de melding wordt gedaan niet de bijhoudingsgemeente is, wordt de melding doorgestuurd naar de juiste gemeente.Bewaren 3 x x

209 B0322 Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschapNVVB-benaming Huwelijk partnerschap ontbinding. Dit werkproces betreft het behandelen van een echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. De gemeente verwerkt de rechterlijke beschikking van de echtscheiding c.q. de ontbinding van het geregistreerd partnerschap in de Burgerlijke Stand. Een geregistreerd partnerschap kan ook beëindigd worden met wederzijds goedvinden. In dat geval ontvangt de gemeente een door beide partners en een door meerdere advocaten en/of notarissen ondertekende verklaring betreffende de overeenkomst die zij in de Burgerlijke Stand verwerkt.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

210 B0323 BRP inschrijving NVVB-benaming Inschrijving BRP. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte voor inschrijving in de BRP. Wanneer een burger zich vanuit het buitenland voor het eerst vestigt in Nederland of al eerder ingeschreven heeft gestaan maar voor 1 oktober 1994 is uitgeschreven, dient deze binnen vijf dagen na aanvang van het verblijf in Nederland een eerste aangifte te doen bij de gemeente, zodat de gemeente in de BRP kan verwerken. Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

211 B0325 Ongeboren vrucht erkenning NVVB-benaming Erkenning ongeboren vrucht. Dit werkproces betreft het behandelen van de erkenning van een ongeboren vrucht. Een man die niet getrouwd is met de moeder van zijn kind kan officieel het vaderschap op zich nemen. De erkenning kan plaatsvinden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of bij de notaris. In beide gevallen wordt een erkenningsakte opgemaakt en neemt de gemeente het op in de Burgerlijke Stand. Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

213 B0327 Geboorte aangifte NVVB-benaming Geboorte. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte van een geboorte. Een in Nederland geboren kind dient binnen drie dagen te worden aangegeven bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Van de geboorte wordt een akte opgemaakt die opgenomen wordt in de registers van de Burgerlijke Stand. Tegelijk met de aangifte kan ook het werkproces B0782 "Erkenning na geboorte" of B0349 "Naamskeuzeverklaring" starten. Zie voor het aangeven van de geboorte van een levenloos kind (na meer dan 24 weken zwangerschap) werkproces B1431 "Doodgeboren kind aangifte".Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

214 B0328 BRP persoonsgegevens verstrekkingsbeperkingNVVB-benaming Verzoek verstrekkingsbeperking. Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens uit de BRP. De burger kan een schriftelijk verzoek indienen om het verstrekken van persoonsgegevens uit de BRP te beperken. In dat geval mag de gemeente de persoonsgegevens niet doorgeven aan: de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling, organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren (tenzij de informatie nodig is voor een gerechtelijke procedure) of organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening (bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis). Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijven de gegevens wel ontvangen. Dit werkproces kan ook gebruikt worden voor een verzoek om intrekking van de verstrekkingsbeperking.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

215 B0329 Geslachtsnaamwijziging NVVB-benaming Geslachtsnaamwijziging. Dit werkproces betreft het behandelen van een wijziging van de geslachtsnaam. Het gaat hierbij om een wijziging of verbetering van de geslachtsnaam (achternaam). Hiervoor wordt een latere vermelding opgemaakt bij de geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte. Bovendien kan het leiden tot een wijziging op de akten van gerelateerden zoals kinderen.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

216 B0330 Geslachtswijziging aangifte NVVB-benaming Geslachtswijziging. Dit werkproces betreft het behandelen van de aangifte van de wijziging van het geslacht van een persoon. Een transgender van 16 jaar of ouder kan aangifte doen van de geslachtswijziging. Hierbij moet de verklaring van een aangewezen deskundige worden overlegd die niet meer dan 6 maanden oud is. Aan de hand hiervan wijzigt de gemeente het geslacht en de eventuele voornamen die op de bestaande geboorteakte staan vermeld. Deze wijziging wordt zowel op de akte van de Burgerlijke Stand als in de BRP doorgevoerd.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

217 B0331 Gezag over minderjarige of curatele over meerderjarige mutatieNVVB-benaming Gezagsverhouding. Dit werkproces betreft het verwerken van gegevens met betrekking tot het gezag over een minderjarige of curatele over een meerderjarige. De gemeente ontvangt een kennisgeving van een wijziging in het Gezagsregister of het Centraal curatele- en bewindregister en verwerkt deze in de BRP onder de term 'Gezagsverhouding'. In het Gezagsregister wordt het ouderlijk gezag of de voogdij over een minderjarige bijgehouden en in het Curatele- en bewindregister een uitspraak over de aanstelling van een curator of bewindvoerder. Ook het beëindigen van het gezag of de curatele valt onder dit werkproces. Van het van rechtswege vervallen van voogdij door het meerderjarig worden van de ingeschrevene zal de gemeente geen kennisgeving ontvangen. In dat geval kan zij de persoonslijst actualiseren zonder brondocument.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

220 B0335 BRP hervestiging vanuit buitenland NVVB-benaming Hervestiging buitenland. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte van hervestiging in Nederland vanuit het buitenland. Het gaat hierbij om personen waarvan de persoonslijst die na 1 oktober 1994 is opgeschort wegens emigratie of met als reden ‘emigratie naar een onbekend buitenland' (voorheen 'vertrokken onbekend waarheen' (VOW)). Indien de uitschrijving van een persoon voor 1 oktober 1994 heeft plaatsgevonden, dient het werkproces B0323 "BRP inschrijving" te worden gebruikt.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

221 B0337 Huwelijk of geregistreerd partnerschap meldingNVVB-benaming Huwelijk en geregistreerd partnerschap. Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. De melding kan minstens 2 weken en maximaal 1 jaar voor het voltrekken van het huwelijk of het aangaan van het geregistreerd partnerschap worden ingediend bij de gemeente waar dat zal plaatsvinden. Het voltrekken van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap valt eveneens onder dit zaaktype.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

222 B0338 BRP informatieverzoek van derde NVVB-benaming Gegevensverstrekking BRP ingezetenen. Dit werkproces betreft het behandelen van een informatieverzoek betreffende gegevens in de BRP. Het gaat hierbij om een informatieverzoek van een afnemer of van een andere organisatie. Onder een afnemer wordt een ander bestuursorgaan verstaan en daarnaast kunnen derden om gegevens verzoeken in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift (denk hierbij bijvoorbeeld aan een advocaat, een notaris of een deurwaarder). De gemeente controleert of de aanvrager bevoegd is tot het ontvangen van de verzochte informatie. Vernietigen 20 Jaar Afgehandeld 2

223 B0339 Vondeling melding NVVB-benaming Vondeling inschrijven. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte van een vondeling. De gemeente ontvangt een aanwijzing van de Officier van Justitie om een geboorteakte op te maken. De aangifte gebeurt door of namens de burgemeester. Omdat niet bekend is of de ouders in Nederland als inwoner zijn ingeschreven, kan het kind niet op basis van de geboorteakte worden ingeschreven in de BRP. Daarom wordt het kind op basis van een aangifte van verblijf in de BRP opgenomen op het adres in de gemeente waar het verblijft.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

224 B0346 BRP persoonslijst opschorting NVVB-benaming Ministerieel besluit. Dit werkproces betreft het uitvoeren van een ambtshalve opschorting van de persoonslijst van de geprivilegieerde met reden M (= ministerieel besluit). De gemeente ontvangt in dat geval van BZK het besluit dat er bezwaar bestaat tegen het inschrijven van een persoon als geprivilegieerde in de BRP. Wanneer geprivilegieerden via een mutatieoverzicht uit PROBAS worden aangemeld, dient werkproces B1167 "BRP PROBAS-melding" te worden gebruikt. Bij beëindiging van het ministerieel besluit, dient de inwoner aangifte te doen van verblijf en adres.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

225 B0348 BRP naamgebruikgegeven mutatie NVVB-benaming Naamgebruik. Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie van een naamgebruikgegeven in de BRP. De geslachtsnaam (achternaam) waarmee iemand geboren is, blijft in officiële documenten staan en wijzigt niet. De gemeente en andere (overheids)organisaties die de BRP gebruiken zullen echter een aanschrijfnaam gebruiken. Hierbij zijn vier opties: de eigen geslachtsnaam, de geslachtsnaam van de (eerdere) echtgenoot/geregistreerde partner, geslachtsnaam van de (eerdere) echtgenoot/geregistreerde partner vóór de eigen geslachtsnaam of de geslachtsnaam van de (eerdere) echtgenoot/geregistreerde partner na de eigen geslachtsnaam. In de BRP wordt dit vastgelegd in het veld ‘aanduiding naamgebruik’. Op verzoek van de burger (schriftelijk of mondeling) of op basis van een rechterlijke uitspraak wordt in de BRP de aanduiding van het naamgebruik gewijzigd van een persoon die gehuwd of gescheiden is of van een persoon die een geregistreerd partnerschap is aangegaan of beëindigd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

226 B0349 Naamskeuze kind verklaring NVVB-benaming Naamskeuze. Dit werkproces betreft het behandelen van een verklaring van naamskeuze voor een kind. Het gaat hierbij om de naamskeuze door gehuwden of geregistreerde partners voor de geboorte van hun eerste kind of om naamskeuze voor in het buitenland geboren Nederlandse kinderen waarvoor in het buitenland geen naamskeuze kon worden gedaan. Zie voor de naamskeuze bij het opmaken van de geboorte- of de erkenningsakte de werkprocessen B0327 "Geboorteaangifte" of B0782 "Vaderschapserkenning na geboorte".Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

227 B0350 BRP NAVO-militairen inschrijving NVVB-benaming NAVO-militairen. Dit werkproces betreft het behandelen van een inschrijving van een NAVO-militair. Indien degene die aangifte doet tot de categorie van NAVO-militairen behoort, zal dit in de meeste gevallen worden geconstateerd bij een vervolginschrijving of een eerste inschrijving. Wanneer de gemeente vaststelt dat de betreffende burger niet als ingezetene ingeschreven dient te staan in de BRP, wordt de PL opgeschort. Als gerelateerden van de NAVO-militair langer dan 1 jaar ingeschreven staan in de BRP, blijven zij ingeschreven. Indien de persoon niet meer behoort tot de categorie van NAVO-militairen dient de burger aangifte te doen van verblijf en adres. De gemeente zal de betreffende burger conform werkproces B0335 "BRP hervestiging vanuit buitenland" of werkproces B0323 "BRP inschrijving" in de BRP worden ingeschreven komende vanuit een onbekend land.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

228 B0351 Nederlandse nationaliteit / bijzonder NederlanderschapNVVB-benaming Verzoek Nederlandse nationaliteit. Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek Nederlandse nationaliteit/bijzonder Nederlanderschap. Onder bepaalde voorwaarden kan een vreemdeling een verzoek tot naturalisatie indienen of een zogenaamde optieverklaring invullen. De optieprocedure is eenvoudiger en goedkoper dan de procedure voor naturalisatie.Vernietigen 12 Jaar Afgehandeld 2 x

229 B0352 Huwelijk of geregistreerd partnerschap nietigverklaringNVVB-benaming Huwelijk of geregistreerd partnerschap nietig verklaren. Dit werkproces betreft het behandelen van een nietigverklaring van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De gemeente ontvangt een rechterlijke uitspraak van de rechtbank waar de nietigverklaring van het huwelijk/geregistreerd partnerschap is uitgesproken. Aan de hand van de uitspraak maakt de gemeente een latere vermelding bij de akte en actualiseert zij de BRP.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

231 B0355 BRP persoonslijst afvoeren NVVB-benaming PL afvoeren. Dit werkproces betreft het verwerken van het afvoeren van een onterecht aangelegde persoonslijst in de BRP. Het kan hierbij gaan om een persoonslijst die in het geval van een persoon met meerdere persoonslijsten met eenzelfde of verschillende administratienummers overbodig is geworden of om een persoonslijst van een persoon die niet blijkt te bestaan. De gemeente voert deze persoonslijst in de BRP af; dit houdt in dat de bijhouding van de persoonslijst wordt opgeschort met als reden 'F' (fout).Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

232 B0357 Vaderschapsontkenning rechterlijke uitspraakNVVB-benaming Ontkenning vaderschap/moederschap dtv rechter. Dit werkproces betreft het verwerken van een rechterlijke uitspraak inzake ontkenning of vernietiging erkenning van het vaderschap dat door huwelijk is ontstaan, wanneer de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is. De rechterlijke uitspraak kan zowel op verzoek van de moeder, de vader of het kind worden gedaan. De gemeente past dit door middel van een latere vermelding op de geboorteakte aan en wijzigt de BRP.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

233 B0358 Vaderschapsontkenning NVVB-benaming Ontkenning tov de abs. Dit werkproces betreft het behandelen van de ontkenning door de moeder van het vaderschap van de echtgenoot, die is overleden vóór de geboorte van het kind. Indien de overleden echtgenoot van de moeder minder dan 206 dagen voor de geboorte van het kind is overleden, is hij volgens het Burgerlijk Wetboek immers automatisch de vader van het kind. De ontkenning kan voor de geboorte worden gedaan en na de geboorte nog uiterlijk 1 jaar.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

235 B0360 Overlijdensmelding NVVB-benaming Overlijden. Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van overlijden. De gemeente maakt van ieder overlijden een akte op in de registers van de Burgerlijke Stand. Dit doet zij eveneens wanneer er een rechtsvermoeden van overlijden is of wanneer er een levenloos kind is geboren.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

236 B0362 Termijnkalender mutatie verwerking Dit werkproces betreft het uitvoeren van het verwerken van een mutatie van de termijnkalender. De gemeente houdt op de termijnkalender bij, wanneer de gemeenteraad bepaalde politieke onderwerpen wil behandelen. Op deze manier kan de gemeenteraad politieke prioriteiten meegeven aan het college.Bewaren 3 x x

237 B0363 Kiesrechtuitsluiting NVVB-benaming Uitsluiting kiesrecht. Dit werkproces betreft het verwerken van een kennisgeving betreffende de wijziging van het kiesrecht van een ingezetene. De gemeente ontvangt de kennisgeving wijziging kiesrecht van het Ministerie van Justitie of een autoriteit van een andere EU-lidstaat. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

238 B0366 BRP verhuizing aangifte NVVB-benaming Adreswijziging. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte van verhuizing in de BRP. Het gaat hierbij om een binnengemeentelijke of een intergemeentelijke verhuizing. Zie voor emigratie naar het buitenland werkproces B1425 "BRP emigratie aangifte".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

239 B0369 BRP verklaring onder eed of belofte NVVB-benaming Verklaring onder ede of belofte. Dit werkproces betreft het uitvoeren van opname van een verklaring onder eed of belofte. Wanneer een burger geen officiële documenten kan overleggen voor de juiste opname van persoonsgegevens in de BRP, of wanneer dit in redelijkheid niet van hem verlangd kan worden, kan hij een verklaring onder eed of belofte afleggen. Bewaren 3 x x

240 B0370 Vaderschapserkenning vernietiging NVVB-benaming Erkenning vernietigen. Dit werkproces betreft het behandelen van de vernietiging van een erkenning. Wanneer blijkt dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is, kan de gedane erkenning bij rechterlijke beschikking worden vernietigd. De gemeente ontvangt de rechterlijke beschikking en verwerkt deze.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

241 B0371 BRP kennisgeving nationaliteitscode vervallenNVVB-benaming Nationaliteitscode vervallen. Dit werkproces betreft het verwerken van een kennisgeving van een vervallen nationaliteitscode in de BRP. De gemeente ontvangt deze van de Beheersorganisatie BRP. Het kan zijn dat er één nieuwe nationaliteitscode in de plaats komt van meerdere nationaliteitscodes of dat er verschillende nationaliteitscodes in de plaats komen van één oude nationaliteitscode. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

242 B0374 Voornaamswijziging NVVB-benaming Voornaamswijziging. Dit werkproces betreft het behandelen van een voornaamswijziging. Een voornaam kan gewijzigd worden wanneer bij de geboorteaangifte een onjuiste naam is opgegeven, wanneer door een geslachtsverandering de voornaam niet meer passend is of wanneer een burger zijn of haar voornaam lelijk vindt. Indien de rechtbank met het verzoek instemt, zal deze de rechterlijke beschikking ter verwerking in de BRP naar de betreffende gemeente sturen.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

243 B0375 BRP vreemde nationaliteitsgegeven NVVB-benaming Vreemde nationaliteit. Dit werkproces betreft het verwerken van een vreemde nationaliteitgegeven in de BRP. Het kan hierbij gaan om de wijziging of de opneming van een vreemde nationaliteit in de BRP.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

246 B0379 Gemeentelijke onderscheiding Dit werkproces betreft het behandelen van een voordracht voor een gemeentelijke onderscheiding. De burgemeester kan naast de koninklijke onderscheidingen ook beslissen om verdienstelijke burgers een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen.Bewaren 3 x x

247 B0380 Koninklijke onderscheiding Dit werkproces betreft het behandelen van een voordracht voor een koninklijke onderscheiding. De burgemeester beoordeelt of een decoratie mogelijk is en vervolgens gaat de voordracht via de commissaris van de Koning naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Bij toekenning reikt de burgemeester de versierselen uit. Bewaren 3 x x

248 B0384 Afvalstoffenheffingen en reinigingsrechtenDit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht. De afvalstoffenheffing dient door ieder particulier huishouden te worden voldaan dat de gebruiker is van een pand waarvan de gemeente de plicht heeft om huisvuil in te zamelen. De heffing kan uit een vast deel bestaan en uit een variabel deel. Het variabele deel is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal keer dat een minicontainer is geleegd in een ondergronds verzamelsysteem. Voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten die sommige bedrijven betalen voor het ophalen van bedrijfsafval in vuilniszakken of rolemmers, wordt ook wel de verzamelterm "reinigingsheffing" gebruikt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

249 B0385 Baatbelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van baatbelasting. De gemeente legt deze belasting op om de kosten van openbare voorzieningen bij de (her)ontwikkeling van een bepaald gebied terug te krijgen van de burgers of bedrijven die baat hebben bij de verbetering. De gemeente kan deze belasting voor een maximale termijn van 30 jaar opleggen. Zie voor de mogelijkheid tot afkoop van de baatbelasting werkproces B0771 "Baatbelasting afkoop".Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

250 B0386 Erfpachtbelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van erfpacht. Wanneer de gemeente grond in erfpacht uitgeeft, blijft de gemeente eigenaar en mag de erfpachter de grond langdurig gebruiken. Het jaarlijks te betalen bedrag wordt de canon genoemd.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

252 B0388 Adreswijziging gemeentelijke belastingenDit werkproces betreft het verwerken van een adreswijziging in de gemeentelijke heffingenadministratie. De gemeentelijke heffingen zoals de afvalstoffenheffingen, de reinigingsheffingen en de rioolheffingen worden jaarlijks geheven. Wanneer een burger of bedrijf tussentijds van adres wijzigt, neemt de gemeente dit op in haar heffingenadministratie en verrekent indien nodig de opgelegde heffingen.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

253 B0389 Hondenbelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van de hondenbelasting. De gemeente legt deze belasting op voor het houden van een hond en de hoogte is afhankelijk van het aantal honden dat wordt gehouden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

254 B0390 Invordering Dit werkproces betreft het uitvoeren van een invordering. Het betreft hier een algemeen werkproces voor het innen en invorderen van aan de gemeente verschuldigde bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan. Het gaat hierbij zowel om publiekrechtelijke invordering (van bijvoorbeeld de OZB) als privaatrechtelijke invordering (van bijvoorbeeld een nog niet betaalde huursom voor grond). Beide vormen van invordering verschillen iets van elkaar.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

255 B0391 Invorderingsregeling gemeentelijke belastingenDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een invorderingsregeling belastingen. De gemeente kan een invorderingsregeling treffen met burgers die hun gemeentelijke belastingen niet op tijd kunnen betalen. De gemeente bepaalt op grond van de financiële situatie van de burger de vorm en voorwaarden van de invorderingsregeling. Het gaat hierbij om een specifieke vorm van een betalingsregeling; zie voor de algemene betalingsregelingen werkproces B0658 "Betalingsregelingverzoek".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

256 B0392 Kwijtschelding gemeentelijke belastingenDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Wanneer een burger de gemeentelijke belastingen niet kan betalen, bepaalt de gemeente aan de hand van diens vermogen, inkomen en uitgaven of hij voor kwijtschelding in aanmerking komt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

257 B0393 Leges Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van leges. De gemeente heft leges, wanneer een burger of bedrijf een dienst of product van de gemeente afneemt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

258 B0394 Marktgelden Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van marktgelden. De gemeente brengt op basis van de standplaatsvergunning weekmarkt marktgeld in rekening voor het daadwerkelijk gebruikmaken van de marktstandplaats.  Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

259 B0395 OZB-belastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van Onroerende Zaak Belasting (OZB). De gemeente legt deze belasting op aan elke eigenaar van een onroerende zaak, inclusief diegenen die gebruikmaken van een pand dat geen woning is.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

260 B0396 Parkeerbelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van parkeerbelasting. De gemeente legt deze belasting op in het kader van de parkeerregulering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

261 B0397 Precariobelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van precariobelasting. De gemeente legt deze belasting op voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven openbare gemeentegrond. Zie voor de toestemming voor de ingebruikname van openbare grond werkproces B1159 "Ingebruikname openbare grond vergunning".Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

262 B0398 Rioolheffingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van de rioolheffing. De gemeente legt deze belasting op aan eigenaren en/of gebruikers van woningen of bedrijven. De belasting dient voor de kosten die de gemeente maakt voor de inzameling en afvoer van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en hemelwater.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

263 B0399 Toeristenbelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van toeristenbelasting. De gemeente legt deze belastingen op aan iedereen die gelegenheid biedt voor overnachtingen tegen vergoeding voor bezoekers. De toeristenbelasting kan verhaald worden op de bezoekers door het bedrag op te nemen in de overnachtingskosten. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

264 B0400 Forensenbelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van de forensenbelasting. De gemeente legt deze belasting op aan natuurlijke personen die, zonder dat zij in de gemeente hun hoofdverblijf hebben, gedurende een belastingjaar meer dan een bepaald aantal nachten verblijf in die gemeente hebben gehouden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

265 B0404 Informatieverstrekking aan media Dit werkproces betreft het verstrekken van informatie aan de media. Het gaat hierbij om incidentele, actuele onderwerpen. Zie voor periodieke bekendmakingen van beschikkingen en besluiten werkproces B1217 "Bekendmaking".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

266 B0405 Te verzekeren object aanmelding Dit werkproces betreft het aanmelden van een te verzekeren object. Wanneer de organisatie een nieuw verzekerbaar object in eigendom krijgt, dient zij dit door te geven aan de verzekeringsmaatschappij bij wie ze een polis heeft lopen voor dergelijke objecten.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

267 B0408 Archiefbeheer Dit werkproces betreft het uitvoeren van een  beheershandeling op het archief. Dit kan zowel om digitaal als om papieren archief gaan. De beheershandelingen kunnen bestaan uit het converteren of migreren van digitale archiefbescheiden, het periodiek vervangen van papieren archiefbescheiden, het bijhouden van een archiefinventaris of het uitvoeren van een schouw op een papieren archief.Bewaren 3 x x

268 B0415 Back-up servers Dit werkproces betreft het uitvoeren van een back-up van de servers. De back-up moet het mogelijk maken om de gegevens van één werkdag geleden te reconstrueren. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x



270 B0418 BRP beveiligingsvoorziening Dit werkproces betreft het uitvoeren van een voorziening van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in de basisadministratie vermelde gegevens.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

272 B0422 Website mutatie verwerking Dit werkproces betreft het uitvoeren van een mutatie op de website. Om de informatie op de website volledig en actueel te houden, wordt deze geregeld gewijzigd.Bewaren 3 x x

273 B0423 Document inkomend Dit werkproces betreft het verwerken van ingekomen documenten. Dit generieke subproces gaat vooraf aan die werkprocessen die door een inkomend document worden getriggerd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 0

274 B0424 Document uitgaand Dit werkproces betreft het verwerken van uitgaande documenten. Dit generieke subproces speelt een rol binnen die werkprocessen waarin informatie naar derden wordt verzonden.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 0

275 B0425 BRP foutbericht NVVB-benaming Foutberichten behandelen. Dit werkproces betreft het behandelen van een opgetreden fout in het BRP-toepassingssysteem door de applicatiebeheerder. Het kan hierbij gaan om een fout die tijdens de dagelijkse handelingen optreed, bij de dagelijkse controle of bij een steekproefsgewijze controle naar voren komt.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 1 x

276 B0427 Interne bibliotheek beheer Dit werkproces betreft het beheren van de interne bibliotheek. Het gaat hierbij om de verzamelde informatie voor gebruik binnen de eigen organisatie niet om een openbare bibliotheek.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

277 B0429 Gegevensherstel server Dit werkproces betreft het uitvoeren van een hersteloperatie van gegevens op de server. Het gaat hierbij om het herstellen van gegevens in het systeem aan de hand van een (meest recente) back-up.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

279 B0435 BRP gegevens protocollering Dit werkproces betreft het uitvoeren van protocollering van alle van belang zijnde handelingen met betrekking tot de BRP-gegevens. Dit betekent dat wanneer de gemeente gegevens uit de BRP verstrekt, zij vastlegt wanneer welke gegevens aan wie zijn verstrekt. Vernietigen 20 Jaar Afgehandeld 2 x

280 B0438 Schademelding eigendom Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van schade aan een eigendom van de organisatie. Wanneer een eigendom schade oploopt, wordt gekeken of de schade te verhalen is op de veroorzaker of dat de schade door een verzekeraar zal worden vergoed.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

282 B0440 Schadeclaim CAR-verzekering Dit werkproces betreft het behandelen van een schadeclaim op grond van een Construction All Risks (CAR)-verzekering. Het gaat hierbij om een verzekering die dekking biedt voor schaden die tijdens bouwactiviteiten kunnen optreden. De organisatie kan hier bij het uitvoeren van bouwprojecten mee te maken krijgen.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

283 B0450 Uitwijkplan systeem of applicatie Dit werkproces betreft het uitvoeren van het opstellen van een plan om een uitwijk te kunnen realiseren bij uitval van een systeem of applicatie. Na een calamiteit moeten sommige systemen of applicaties binnen een korte periode weer operationeel zijn vanaf een andere locatie. Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

284 B0451 BRP systeem versiebeheer NVVB-benaming Versiebeheer. Dit werkproces betreft het uitvoeren van versiebeheer van het BRP-systeem. De gemeente houdt de wijzigingen in de apparatuur en programmatuur van de eigen organisatie en van afnemers in de gaten. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 1 x

288 B0463 Gedwongen opname psychiatrisch ziekenhuisDit werkproces betreft het uitvoeren van een bijzondere opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De burgemeester kan opdracht tot een opname geven, wanneer iemand door een (tijdelijke) geestelijke stoornis een onmiddellijk gevaar oplevert voor zichzelf, voor anderen of voor goederen. Behalve de burgemeester zijn ook de officier van justitie en de rechter hierbij betrokken. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

289 B0464 Leerlingenvervoer Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die vanwege een beperking (ziekte, handicap of gedragsproblemen) niet zelfstandig naar school kunnen gaan of voor wie de afstand tot school te ver is. Het kan hierbij gaan om een vergoeding voor de ouders om het kind zelf te halen en te brengen, een abonnement voor het openbaar vervoer of aangepast vervoer per bus of taxi.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

291 B0467 Legeskas Dit werkproces betreft het opmaken van de legeskas. De gemeente maakt periodiek de kas met ontvangen legesbetalingen op.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

292 B0468 Pandrecht vestiging Dit werkproces betreft het behandelen van een vestiging van pandrecht. Het recht van pand vormt een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering bezwaard kan worden. Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of goederen in met name faillissementssituaties, waarbij de organisatie nog een vordering heeft lopen. Dit is een specifiek zakelijk recht; werkproces B1219 "Zakelijk recht vestigingen" vormt een generiek werkproces voor het vestigen van een zakelijk recht.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

293 B0473 Woningzoekende inschrijving Dit werkproces betreft het behandelen van verzoek tot inschrijving als woningzoekende. Een burger kan verzoeken zich als woningzoekende in te laten schrijven. Deze inschrijving moet hij jaarlijks bevestigen en hiervoor dient hij een vergoeding te betalen. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

295 B0477 Schoolgebouw beëindiging gebruik Dit werkproces betreft het verwerken van een beëindiging van het gebruik van een schoolgebouw. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorziening in de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Wanneer een gebouw niet langer voor het geven van onderwijs wordt gebruikt, dient dit bij de gemeente te worden gemeld, zodat zij kan bepalen wat zij met het gebouw zal gaan doen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 1 x

297 B0479 School bouwvoorbereidingsbijdrage Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergoeding voor een bouwvoorbereiding van een school. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorziening in de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De leiding van een school kan de gemeente om een vergoeding vragen voor de kosten voor het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

298 B0481 School budgetbewaking Dit werkproces betreft het uitvoeren van budgetbewaking voor een school. Het gaat hierbij om het verwerken van binnenkomende facturen voor de scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en het bepalen van de gevolgen hiervan voor het budget per school.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

299 B0482 School buitenreguliere telling Dit werkproces betreft het behandelen van een melding buitenreguliere telling door een school. Het gaat hierbij om een telling om in aanmerking te komen voor extra (groei-) formatie. Dit is vooral van belang voor scholen waarvoor in prognoses is vastgesteld dat er extra ruimtebehoefte bestaat, maar waar op 1 oktober nog onvoldoende leerlingen stonden ingeschreven om hiervoor in aanmerking te komen.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

300 B0485 Gemeentelijk pand ingebruikgeving Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor het gebruik van een (deel van een) gemeentelijk pand. Het gaat hierbij om het in gebruik geven van een (deel van een) gemeentelijk pand zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Een burger, bedrijf of instelling kan dit verzoek bijvoorbeeld doen voor het houden van een tentoonstelling of een (toneel/muziek)uitvoering. Gebruik wanneer er wel een vergoeding tegenover staat werkproces B0486 "Gemeentelijk pand verhuur".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

301 B0486 Gemeentelijk pand verhuur Dit werkproces betreft het opstellen en beëindigen van een verhuurovereenkomst voor een gemeentelijk pand. De gemeente beheert panden om bijvoorbeeld te gebruiken als kantoorpand, wijkcentrum of sportaccommodatie. Wanneer de gemeente een pand tijdelijk niet gebruikt, kan zij besluiten dit te verhuren.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

302 B0487 Gemeentelijk pand verkoop Dit werkproces betreft het uitvoeren van de verkoop van een gemeentelijk pand. De gemeente beheert panden om bijvoorbeeld te gebruiken als kantoorpand, wijkcentrum of sportaccommodatie. Wanneer de gemeente een pand niet meer gebruikt, kan zij besluiten dit te verkopen. Bewaren 3 x x

303 B0489 School huisvestingsvoorziening aanvraagDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor het opnemen van een voorziening in het huisvestingsprogramma voor een school. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorziening in de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De huisvestingsvoorzieningen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een extra klaslokaal of extra meubilair. Vernietigen 50 Jaar Afgehandeld 2 x

304 B0492 Schoolgebouw medegebruik Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag tot medegebruik van een schoolgebouw. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorziening in de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De gemeente kan een niet in gebruik zijnd gedeelte van een voor het onderwijs bestemd gebouw of terrein vorderen voor medegebruik door een andere onderwijsinstelling.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

305 B0493 Monumentaanwijzing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag tot aanwijzing van een monument. Een monument of een archeologisch monument dat van bijzonder belang is voor de gemeente vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kan worden aangewezen als gemeentelijk monument. De gemeentelijke monumentencommissie adviseert hierin. Bewaren 3 x x

306 B0495 Schoolgebouw als noodasielzoekerscentrumDit werkproces betreft het uitvoeren van de instelling van een noodasielzoekerscentrum in een school. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorziening in de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De gemeente kan een niet in gebruik zijnd deel van de huisvesting gebruiken voor de opvang van asielzoekers die tijdelijk in Nederland verblijven tot over hun asielaanvraag is beslist.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

308 B0499 Woningenontruiming (huur)schulden meldingDit werkproces betreft het behandelen van de melding van een ontruiming van een woning bij (huur)schuld. Wanneer een gerechtsdeurwaarder in opdracht van een verhuurder een woning ontruimt, wijst de gemeente als beheerder van de openbare weg de verhuurder erop dat hij de inboedel van de huurder dient te verwijderen en op te slaan. Wanneer hij dit niet doet voert de gemeente dit als bestuursdwang uit en verhaalt de kosten op de verhuurder.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

309 B0502 Sportaccommodatie verhuur ingebruikgevingDit werkproces betreft het uitvoeren van de verhuur of ingebruikgeving van gemeentelijke sportaccommodaties. Het gaat hierbij om sporthallen, -zalen en velden die de gemeente beheert, onderhoudt, verhuurt of in gebruik geeft aan sportverenigingen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

310 B0505 Woningbouwprogrammering Dit werkproces betreft het opstellen en uitvoeren van een woningbouwprogrammering. De gemeente stelt op basis van haar woonvisie een woningbouwprogramma op en bepaalt aan de hand daarvan periodiek welke projecten zij aan welke projectontwikkelaars aanbiedt.Bewaren 3 x x

311 B0506 Standplaats woonwagen toekenning Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor het toekennen van een standplaats voor een woonwagen. Een standplaats voor een woonwagen is een kavel waarop voorzieningen aanwezig zijn die kunnen worden aangesloten op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van de gemeente. Een gemeente heeft een beperkt aantal standplaatsen beschikbaar en hiervoor kan een burger een aanvraag indienen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

312 B0508 Grond aankoop Dit werkproces betreft het uitvoeren van een grondaankoop door de gemeente. Door middel van haar grondbeleid wil de gemeente een gewenst ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. In het kader van dit beleid kan de gemeente besluiten om grond aan te kopen. Bewaren 3 x x

166 B0509 Huishoudelijk afvalinzameling periodiek Dit werkproces betreft het uitvoeren van de periodieke inzameling, verwijdering en afvoer van huishoudelijk afval. Het GFT-afval maakt hier onderdeel van uit. Zie voor de inzameling op aanvraag van huishoudelijk grofvuil werkproces B0521 "Huishoudelijk afvalinzameling aanvraag" .Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

167 B0510 Bedrijfsafvalinzameling aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor bedrijfsafvalinzameling. De gemeente is niet verplicht om afval in te zamelen van bedrijven of instellingen. Zij kan echter op aanvraag wel besluiten om niet-procesgerelateerd industrieel afval afkomstig van kantoren en winkels op te laten halen door de gemeentelijke inzameldienst.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

168 B0511 Bestemmingsplan opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft de ruimtelijke bestemming van een gebied of de bestemmingen in dat gebied aan. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding of plankaart, de toelichting hierop en de bijbehorende regels en voorschriften. Belanghebbenden kunnen geen bezwaar aantekenen tegen een bestemmingsplan. Enkel wanneer zij tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure een zienswijze hebben ingediend, kunnen zij beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bewaren 3 x x

169 B0512 Bodemonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een bodemonderzoek bij een aanvraag van een omgevingsvergunning of bij transacties. Wanneer de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen of betrokken is bij een grondtransactie, kan zij bij het vermoeden van bodemvervuiling een bodemonderzoek verplicht stellen. Afhankelijk van de omvang en mate van vervuiling, kan het nodig blijken de bodem te saneren; zie daarvoor werkproces B1302 "Bodemsanering beoordeling".Bewaren 3 x x

170 B0513 Bouwgrond of nieuwbouwwoning uitgifteDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor het uitgeven, verkopen en toewijzen van bouwgrond of een nieuwbouw(koop)woning. Door middel van haar grondbeleid wil de gemeente een gewenst ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. De gemeente kan bouwgrond uitgeven, verkopen of toewijzen aan gegadigden die een woning willen bouwen. Zij kan daarbij met wachtlijsten werken. De gemeente kan ook de uitgifte van nieuwbouw(koop)woningen reguleren.Bewaren 3 x x

173 B0519 Gladheidbestrijdingsplan opstelling Dit werkproces betreft het opstellen van een gladheidsbestrijdingsplan. Op basis van dit plan houdt de gemeente in geval van sneeuw en ijzel de hoofdontsluitingswegen en andere belangrijke wegen begaanbaar door het strooien van zout.Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

174 B0520 Groenstrook verkoop Dit werkproces betreft het beoordelen van de aanvraag voor de verkoop van een groenstrook of een overhoek. Wanneer een perceel naast een openbare groenstrook is gelegen, kan de gemeente op verzoek die strook grond verkopen aan een burger. Bewaren 3 x x

175 B0521 Huishoudelijk afvalinzameling aanvraag Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor de inzameling, verwijdering en afvoer van huishoudelijk afval. Naast de periodieke inzameling van huishoudelijk afval (zie werkproces B0509 "Huishoudelijke afvalinzameling periodiek"), kan het grof huishoudelijk afval op aanvraag worden ingezameld.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

176 B0522 Haven beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van een haven. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare infrastructuur. Het beheer en onderhoud van een haven maakt hier onderdeel van uit.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

177 B0523 Nummeraanduiding toekenning Dit werkproces betreft het uitvoeren van de toekenning van een nummeraanduiding. Aan alle objecten zoals verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden opgenomen dient een nummeraanduiding te worden toegekend. Een object kan ontstaan door het bouwen van een bouwwerk, het splitsen van een woning, het benoemen van een ligplaats of het benoemen van een standplaats. De nummeraanduiding zal samen met het brondocument, bijvoorbeeld een standplaatsbenoeming, een ligplaatsbenoeming of een omgevingsvergunning voor bouwen van een bouwwerk, worden vastgesteld. In sommige gevallen kan een nummeraanduiding door een burger worden aangevraagd. Zie voor het toekennen van een nieuwe straatnaam werkproces B0540 "Openbare ruimte toekenning".Bewaren 3 x x

178 B0524 Industrie- en bedrijfsterrein uitgifte Dit werkproces betreft het uitvoeren van de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen. Op grond van geformuleerd beleid hanteert de gemeente criteria voor het uitgeven van industrie- of bedrijfsterreinen aan gegadigden. Zie voor de daadwerkelijke verkoop werkproces B0545 "Grond verkoop".Bewaren 3 x x

179 B0525 Grond ingebruikgeving Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag tot ingebruikgeving van gemeentelijke gronden. Dit wordt ook wel bruikleen grond genoemd. De gemeente geeft de grond in bruikleen uit met de bedoeling het na verloop van tijd terug te krijgen. De gebruiker hoeft hier geen vergoeding voor te betalen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

180 B0527 Kadaverinzameling, -verwijdering en afvoerDit werkproces betreft het uitvoeren van de inzameling, verwijdering en afvoer van kadavers. Als beheerder van de openbare ruimte ruimt de gemeente kadavers van dode dieren langs de openbare weg op.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

181 B0528 Klein Chemisch Afval (KCA)-inzameling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de inzameling van Klein Chemisch Afval. De gemeente zamelt zowel het Klein Chemisch Afval (KCA) van particulieren in, als het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van bedrijven. Dit werkproces geldt voor beide soorten afval.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

313 B0529 Bestemmingsplan toezicht Dit werkproces betreft het uitvoeren van het toezicht op de naleving van een bestemmingsplan. De gemeente controleert of er geen gebouwen of gronden in strijd met het bestemmingsplan worden gebruikt. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, start het werkproces B1093 "Handhaving door gemeente".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

314 B0530 Speeltuin beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van een speeltuin. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare infrastructuur. Het beheer en onderhoud van een speeltuin maakt hier onderdeel van uit.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

315 B0531 Strand en duinen beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van strand en duinen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare infrastructuur. Het beheer en onderhoud van strand en duinen maakt hier onderdeel van uit.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

316 B0533 Onroerende zaak uitgifte Dit werkproces betreft het uitvoeren van de uitgifte van een onroerende zaak. Zie voor het op verzoek verkopen van grond werkproces B0545 "Grond verkoop" en voor het verkopen van groenstroken werkproces B0520 "Groenstrook verkoop".Bewaren 3 x x

317 B0534 Onroerende zaak beheer Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer van een onroerende zaak. De gemeente kan verschillende onroerende zaken in beheer hebben zoals  grond en gebouwen zoals woningen, kantoren, winkelruimten, opslagruimten. Zie specifiek voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke panden werkproces B1089 "Gemeentelijk pand beheer en onderhoud".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

318 B0537 Rioolaansluitingsverzoek Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om aansluiting op het gemeenteriool. Het is de verantwoordelijkheid van de particulier of het bedrijf dat afvalwater wil lozen om een aansluiting op het gemeenteriool te realiseren. De gemeente kan in overleg met de aanvrager besluiten de aansluiting van gemeentewege aan te leggen en de kosten in rekening te brengen bij de aanvrager.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

320 B0539 Grond ruiling Dit werkproces betreft het uitvoeren van een ruiling van grond door de gemeente. Door middel van haar grondbeleid wil de gemeente een gewenst ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Daartoe bezit de gemeente grond en zij kan met een andere grondbezitter een ruiling van grond overeenkomen.Bewaren 3 x x

321 B0540 Openbare ruimte toekenning Dit werkproces betreft het uitvoeren van de toekenning van een openbare ruimte. Wanneer een nieuwe straat of een nieuw plein een naam krijgt, wordt dit in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen opgenomen onder de term "openbare ruimte". Dit werkproces had voorheen de naam "Straatnaamtoekenningen". Bewaren 3 x x

323 B0544 Geluidhinder verhoging grenswaarde Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om verhoging van de grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder. Het college van B&W is het bevoegd gezag om hogere grenswaarden voor geluidshinder vast te stellen. Een uitzondering hierop vormt de aanleg of wijziging van rijks- of provinciale wegen en industrieterreinen van regionaal belang. Daarvoor is Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

324 B0545 Grond verkoop Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor de verkoop van grond. Door middel van haar grondbeleid wil de gemeente een gewenst ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Daartoe bezit de gemeente grond en een burger kan een aanvraag indienen om grond van de gemeente te kopen.Bewaren 3 x x

325 B0547 Grond verpachting Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor het verpachten van gemeentelijke grond. Door middel van haar grondbeleid wil de gemeente een gewenst ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Daartoe bezit de gemeente grond en een burger kan een aanvraag indienen om grond van de gemeente te pachten. Het gaat hierbij om agrarische gronden die de pachter tegen betaling van de pachtprijs mag gebruiken.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

327 B0552 Bedrijfshulpverlening aanmelding Dit werkproces betreft het behandelen van een aanmelding van een medewerker voor de Bedrijfshulpverlening (BHV). Op grond van de Arbo-wetgeving is de organisatie verplicht om een bedrijfshulpverlening in te stellen. Wanneer door een ongewenste gebeurtenis de veiligheid en/of de gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen wordt bedreigd, is het de taak van de BHV-ers om eerste hulp te verlenen, brand te beperken en te bestrijden en de gevolgen van ongevallen te beperken en in noodsituaties alle werknemers en andere personen in de organisatie te alarmeren en evacueren.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

329 B0555 Ambtsjubileumuitkering Dit werkproces betreft het behandelen van een uitkering in het kader van een ambtsjubileum. De organisatie kan een medewerker zo'n uitkering na een diensttijd van een 25, 40 of 50 jaar uitkeren.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

330 B0558 Beoordelingsgesprek Dit werkproces betreft het houden van een beoordelingsgesprek met een medewerker. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer over een recente periode besproken. Dit gesprek vormt onderdeel van de gesprekscyclus samen met het planningsgesprek en het functioneringsgesprek (ook wel voortgangsgesprek genoemd).Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

331 B0559 Betrekkingsomvangwijziging Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag van een medewerker voor een wijziging van de betrekkingsomvang. Het gaat hierbij om een medewerker die meer of minder uren per week wil gaan werken.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

332 B0560 Bijzonder verlof Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag van een medewerker voor bijzonder verlof. Dit verlof kan worden toegekend bij persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij de bevalling van de partner of het overlijden van een huisgenoot of bloed- en aanverwanten in de eerste of tweede graad. Een andere reden kan het voldoen van wettelijke verplichtingen zijn, wanneer dit niet in de vrije tijd kan of wanneer dit niet is ontstaan door schuld of nalatigheid van de medewerker.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

333 B0561 Individueel Keuze Budget mutatie verwerkingDit werkproces betreft het verwerken van een mutatie in het Individueel Keuze Budget. Naast het salaris beschikt iedere medewerker over een vrij besteedbaar budget en op basis hiervan kan hij gebruik maken van secundaire arbeidsvoorwaarden. Het Individueel Keuze Budget is een pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden dat voor alle gemeenten gelijk is, maar de gemeente heeft hier ook een keuzevrijheid. Zij kan bijvoorbeeld beslissen om bedrijfsfitness hier ook onder te laten vallen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

334 B0562 Functieprofiel opstelling Dit werkproces betreft het opstellen of actualiseren van een functieprofiel. Dit profiel bestaat onder meer uit de plaats in de organisatie, de functieschaal, het opleidingsniveau en de competenties waarover een medewerker moet beschikken om zijn of haar taken met succes te kunnen realiseren. Het competentieprofiel maakt onderdeel uit van het functieprofiel. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

335 B0565 Flexibele werktijden Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek van een medewerker om op flexibele tijden te werken. Het gaat hierbij om een afwijking van het vastgestelde weekrooster. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

336 B0567 Functiewaardering Dit werkproces betreft het uitvoeren van een functiewaardering. Het gaat hierbij om het vaststellen aan de hand van de functiebeschrijving binnen welke klasse (welk niveau) een functie thuishoort. De functiewaardering bepaalt binnen welke loonschaal de functie valt. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

337 B0568 Functionele schaalindeling Dit werkproces betreft het behandelen van een indeling in een functionele schaal. Een medewerker wordt benoemd in een aanloopschaal. De uitkomsten van de persoonsbeoordeling bepalen of hij een vast dienstverband krijgt en wordt ingedeeld in een functionele schaal. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

338 B0569 Functioneringsgesprek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een functioneringsgesprek met een medewerker. Het gaat hierbij om een gestructureerd gesprek tussen een medewerker en diens leidinggevende met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dit gesprek vormt samen met het plannings- en het beoordelingsgesprek onderdeel van de gesprekscyclus en wordt ook wel 'voortgangsgesprek' genoemd. Tijdens dit gesprek worden de tijdens het planningsgesprek gemaakte afspraken gevolgd en ondersteund of aangescherpt, aangevuld of bijgesteld.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

339 B0570 Gratificatieverzoek Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een gratificatie van een medewerker. Het gaat hierbij om een flexibele beloning. Zie voor een gratificatie in het kader van een ambtsjubileum werkproces B0555 "Ambtsjubileumuitkering".Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

340 B0572 Indiensttreding personeelslid Dit werkproces betreft het behandelen van een indiensttreding van een personeelslid. Het gaat hierbij om alle administratieve handelingen die na het benoemen van een nieuw personeelslid en voor diens eerste werkdag dienen te worden geregeld.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

341 B0574 Inkoop product of dienst Dit werkproces betreft het behandelen van de inkoop van een product of dienst. Dit werkproces wordt vaak getriggerd door een ander werkproces, bijvoorbeeld B1089 "Gemeentelijk pand beheer en onderhoud". Afhankelijk van de kostenraming wordt voor een aanbestedingsprocedure gekozen: een enkelvoudige aanbesteding of een onderhandse aanbesteding met of zonder voorafgaande selectie, een openbare aanbesteding met of zonder voorafgaande selectie of een al of niet openbare Europese aanbesteding. Zie voor het inhuren van extern personeel werkproces B1307 "Inhuur van derde". Zie voor de controle van de uitvoering van een werk, de levering van goederen of van de uitvoering van een dienst nadat de inkoopovereenkomst is afgesloten B1515 "Inkoopcontract realisatie". Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

343 B0580 Verlofuren mutatie verzoek Dit werkproces betreft het beoordelen van een verzoek van een medewerker tot koop of verkoop van verlofuren. De medewerker kan extra verlof kopen of verlofuren verkopen om werk en privé beter op elkaar af te stemmen, maar dit is wel aan bepaalde voorwaarden gebonden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

344 B0582 Nevenfuncties melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding van een nevenfunctie door een medewerker. In de rechtspositieregeling van de organisatie kunnen bepalingen zijn opgenomen over de nevenwerkzaamheden die een medewerker mag vervullen. De medewerker dient het bij het bestuur te melden, wanneer hij een nevenfunctie vervult.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x



345 B0584 Opleidingsverzoek personeelslid Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor het volgen van een opleiding of cursus van een personeelslid. De organisatie stelt jaarlijks na instemming van de ondernemingsraad een opleidingsbeleid vast. De werknemer kan op basis van zijn persoonlijk ontwikkelplan een aanvraag doen voor een opleiding of cursus, mits deze binnen het opleidingsbeleid valt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

346 B0585 Ouderschapsverlof Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor ouderschapsverlof door een medewerker. Op basis van de Wet arbeid en zorg (Waz) hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

347 B0586 Overlijden personeelslid melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van het overlijden van een personeelslid. Wanneer een personeelslid overlijdt, eindigt de betaling van het salaris met ingang van de dag na diens overlijden en ontvangen diens nabestaanden een overlijdensuitkering.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

348 B0591 Knelpunten personeelslid melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van knelpunten van een personeelslid. Wanneer een medewerker een knelpunt ervaart, wordt dit na een eventuele probleemanalyse in een gesprek tussen de medewerker, de personeelsconsulent en de leidinggevende besproken.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

349 B0592 Persoonlijk ontwikkelingsplan Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een persoonlijk ontwikkelingsplan van een medewerker. Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt in overleg tussen de medewerker en de werkgever opgesteld. De medewerker zorgt voor zijn eigen leerproces en de werkgever faciliteert dit met tijd en geld. Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

183 B0598 Stageplaats Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een stageplaats. Een stagiair is een werknemer die als onderdeel van een opleiding ervaring op de werkvloer  opdoet. De stagiair krijgt een stagebegeleider en een bescheiden salaris of onkostenvergoeding.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

184 B0601 Uitdiensttreding Dit werkproces betreft het behandelen van een uitdiensttreding van een medewerker. Het gaat hierbij om het nemen van het ontslagbesluit en het administratief afhandelen van de uitdiensttreding.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

185 B0605 Salaris voorschot Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag van een medewerker voor een voorschot op het salaris. Wanneer de financiële situatie van een medewerker erg nijpend is, kan hij om een voorschot op zijn salaris vragen. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

186 B0607 Werving en selectie Dit werkproces betreft het uitvoeren van werving en selectie voor personeel. Het gaat hierbij om het opstellen van de vacature en het selecteren van de meest geschikte kandidaat. Dit werkproces kan eindigen in een tijdelijke aanstelling (proefperiode) of in een vaste aanstelling. Zie voor de vaste aanstelling na een proefperiode werkproces B1488 "Vaste aanstelling personeelslid".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

187 B0608 Ziektemelding Dit werkproces betreft het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter bij ziekte van een medewerker. Dit proces bevat de aanvraag van een uitkering, re-integratie, de verzuimregistratie en het opstellen van een plan van aanpak.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

188 B0610 Ingezetenschap ontheffing Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing van de verplichting om ingezetene van de gemeente te zijn. Wanneer een burgemeester, een wethouder of een gemeentesecretaris buiten de gemeente woont of wil gaan wonen dient hij hiertoe een ontheffing aan te vragen. De gemeenteraad kan voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing van één jaar kan in bijzondere gevallen door de gemeenteraad bij raadsbesluit, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

189 B0615 Zorgverlof Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor zorgverlof door een medewerker. Wanneer de partner, een kind of ouder van de werknemer zorg nodig heeft, kan hij kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

190 B0616 Zwangerschapsverlof Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor zwangerschapsverlof door een medewerker. Een medewerker heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. De feitelijke duur hangt af van de datum waarop de geboorte plaatsvindt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

193 B0621 Vondst explosief melding Dit werkproces betreft het behandelen van de melding van de vondst van een explosief. In samenwerking met het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht wordt een gevonden explosief gedemonteerd, afgevoerd of tot ontploffing gebracht.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

194 B0622 Gedoogverklaring Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een gedoogverklaring. De gedoogverklaring kan bijvoorbeeld verplicht zijn voor het uitbaten van een coffeeshop, is persoonsgebonden en dient bij wisseling van de leiding opnieuw te worden aangevraagd.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

195 B0624 Horeca toezicht Dit werkproces betreft het uitvoeren van toezicht op een horecagelegenheid. Het gaat hierbij om de controle of de horecagelegenheid voldoet aan de gegevens zoals die in de drank- en horecavergunning zijn vermeld. Indien er een overtreding wordt geconstateerd start het werkproces B1093 "Handhaving door gemeente".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

196 B0625 Leerplichtverzuim melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding van leerplichtverzuim. Basisscholen en praktijk- en speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs melden ongeoorloofd  verzuim van meer dan 16 uur in 4  opeenvolgende lesweken in het Verzuimloket van de DUO. De gemeente ontvangt hier een signaal van. De leerplichtambtenaar beoordeelt de melding en neemt maatregelen. Dit kan leiden tot een boete, een taakstraf of het verlagen van de kinderbijslag door de SVB.Vernietigen 19 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

199 B0631 Ongediertebestrijding Dit werkproces betreft het uitvoeren van ongediertebestrijding. Het gaat hierbij om de bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren op gemeentegrond. De bestrijding van muskusratten is veelal een taak van het waterschap.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

201 B0635 Rampenplan opstelling Dit werkproces beschrijft het opstellen van een rampenplan. Het rampenplan beschrijft het handelen van de gemeentelijke organisatie in het geval van een ramp.Bewaren 3 x x

352 B0643 Onderzoek uitvoering Dit werkproces betreft het verwerven en uitvoeren van een onderzoek. Het gaat hierbij om een onderzoek dat door een interne afdeling voor een interne opdrachtgever wordt uitgevoerd.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

353 B0650 Factuur van crediteur Dit werkproces betreft het behandelen van een factuur van een crediteur voor een aan de organisatie geleverd product of dienst. Dit werkproces vloeit voort uit werkproces B0574 "Inkoop producten diensten". Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

354 B0652 Beleids- of projectevaluatie Dit werkproces betreft het uitvoeren van een beleids- of projectevaluatie. Bij een beleidsevaluatie (ook wel beleidsanalyse genoemd) beoordeelt de gemeente het gevoerde beleid om te achterhalen in hoeverre de doelen waarvoor het beleid is opgesteld zijn gehaald. Bij een projectevaluatie wordt gekeken welke succesfactoren en verbeterpunten er zijn geweest binnen het project om deze mee te nemen naar volgende projecten. Zie voor de evaluatie van de uitvoering van beleid B1333 "Evaluatie uitvoering".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

355 B0658 Betalingsregelingverzoek Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor een betalingsregeling. Een burger die niet in staat is om een aan de gemeente verschuldigd bedrag op tijd te betalen, kan de gemeente verzoeken om een betalingsregeling. Indien van toepassing bepaalt de gemeente aan de hand van de financiële situatie van de aanvrager in hoeveel termijnen het bedrag kan worden betaald. Zie voor een aanvraag voor een invorderingsregeling belastingen B0391 "Invorderingsregeling gemeentelijke belastingen".Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

357 B0672 Factuur aan debiteur Dit werkproces betreft het behandelen van een factuur aan een debiteur voor een door de organisatie geleverd product of dienst. Zie in geval van een gemeente voor het heffen van leges voor het leveren van een product of dienst werkproces B0393 "Leges".Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

358 B0676 Interne audit NVVB-benaming Interne Audit. Dit werkproces betreft het uitvoeren van een interne audit. Aan de hand van een audit bepaalt de organisatie of de werkprocessen aan het gehanteerde kwaliteitssysteem voldoen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

363 B0682 Jaarrekening opstelling Dit werkproces betreft het opstellen van een jaarrekening. In de jaarrekening worden enerzijds de bezittingen en de schulden en anderzijds de inkomsten en uitgaven van de organisatie geschetst en de wijzigingen daarin gedurende het afgelopen jaar.Bewaren 3 x x

364 B0688 Voorjaars- / najaarsnota Dit werkproces betreft het opstellen van een voorjaars- of najaarsnota. Het gaat hierbij om voortgangsrapportages binnen de begrotingscyclus waarmee het college de raad informeert. Beide nota's worden samengesteld op basis van de managementrapportage (marap) en de bestuursrapportage (burap). Zie voor een aanpassing van de begroting waar beide nota's toe kunnen leiden B1513 "Begroting aanpassing".Bewaren 3 x x

365 B0700 Projectmanagement uitvoering Dit werkproces betreft het uitvoeren van het projectmanagement van een project. Het betreft een generiek werkproces voor verschillende tijdelijke projecten die binnen een organisatie kunnen worden uitgevoerd. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

366 B0704 Salarismutaties Dit werkproces betreft het uitvoeren van de maandelijkse salarismutaties en -betalingen. Het gaat hierbij om het verwerken van overwerk en vergoedingen en het maandelijks uitbetalen van het salaris aan de medewerkers. Zie voor het uitbetalen van de vergoedingen van raadsleden en de salarissen van wethouders werkproces B1397 "Raads- of commissielid vergoeding" of werkproces B1398 "Wethouders salarismutaties".Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

368 B0712 Plan uitvoering Dit werkproces betreft het uitvoeren van een vastgesteld plan. Het gaat hierbij vooral om een beheer- of een beleidsplan. Zie voor de aanpassing van een bestaand plan werkproces B1338 "Plan aanpassing". Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

370 B0715 Verzekeringbeheer Dit werkproces betreft het beheren van verzekeringen. Een organisatie heeft verschillende verzekeringen lopen en dit werkproces betreft het beheer van de lopende polissen. Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

371 B0716 Uitkeringen van Rijksoverheid Dit werkproces betreft het verwerken van uitkeringen van de Rijksoverheid. De gemeente ontvangt op grond van verdeelmaatstaven een algemene uitkering uit het Gemeentefonds en daarnaast ontvangt zij van het Rijk doeluitkeringen voor een vastomschreven doel, zoals het verlenen van bijstand of schuldhulpverlening. Vernietigen 20 Jaar Afgehandeld 2 x

372 B0717 Woonvisie opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van een opstelling van een woonvisie. In de woonvisie beschrijft de gemeente de woningaantallen en het soort woningen dat in een periode zal worden gebouwd, om zo goed mogelijk in te spelen op de woningvraag.Bewaren 3 x x

373 B0719 Aansprakelijkstelling door derde Dit werkproces betreft het behandelen van een aansprakelijkstelling door een derde. Wanneer de organisatie door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor een schade, onderzoekt zij of ze de claim zal afwijzen, toekennen of, wanneer de claim groter blijkt dan het eigen risico, doorsturen naar de verzekering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

374 B0725 Bezwaarschrift WOZ-waardering Dit werkproces betreft het beoordelen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-waardering. De belastingplichtige kan binnen zes weken na het ontvangen van de OZB-aanslag bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waardering bij de heffingsambtenaar. Dit werkproces kan dus op werkproces B0395 "OZB-belastingen" volgen.Vernietigen 12 Jaar Afgehandeld 2 x

375 B0732 Milieuklacht melding Dit werkproces betreft het behandelen van een milieuklacht melding. Het gaat hierbij veelal om milieuoverlast die veroorzaakt wordt door een bedrijf, bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank. Wanneer de geluidsoverlast door personen wordt veroorzaakt, gebruik dan B1511 "Overlast melding". Dit werkproces start met het ontvangen van een milieuklacht, triggert vervolgens het werkproces B0775 "Milieutoezicht" en het eindigt met de terugkoppeling naar de melder van de milieuklacht.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

376 B0733 Bezwaarschrift naheffingsaanslag parkeerbelastingDit werkproces betreft het behandelen van een bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Binnen zes weken nadat een naheffingsaanslag is uitgeschreven, kan een burger hier bezwaar tegen indienen. De bezwaartermijn gaat niet in op de dag dat burger de acceptgiro ontvangt. In de praktijk wordt de naheffingsaanslag ook een parkeerboete genoemd, maar juridisch dient de term "boete" enkel gebruikt te worden voor de bekeuring van een verkeersovertreding (voor het door rood rijden, te snel rijden of foutief parkeren). Deze bekeuring wordt door het CJIB behandeld en wanneer daartegen een beroep wordt ingediend, wordt deze door het OM behandeld die de gemeente mogelijk om informatie vraagt. Gebruik in dat geval B1329 "Advisering derden". Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

377 B0734 Planschadevergoeding Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een planschadevergoeding. De planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie. De hoogte van de planschade wordt door een onafhankelijke deskundige bepaald.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

378 B0736 Voorlopige voorziening Dit werkproces betreft het behandelen van een voorlopige voorziening. Het gaat hierbij om de mogelijkheid van een belanghebbende om een door de organisatie genomen besluit dat onmiddellijk in werking treedt voorlopig ongedaan te maken door middel van een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Hierdoor kan, wanneer er eveneens een bezwaarschrift of een beroepschrift is ingediend, een onomkeerbare situatie worden voorkomen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

379 B0743 WOZ-object mutatie verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie in de waarde van een WOZ-object. Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft of de melding ontvangt dat er een calamiteit heeft plaatsgevonden, dient zij de gevolgen voor de WOZ-waarde van het betreffende object te bepalen.Vernietigen 12 Jaar Afgehandeld 2 x

380 B0744 Rioolheffingen bedrijven gebruikersgedeelteDit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing en invordering van de rioolheffing voor het gebruikersgedeelte van bedrijven. De hoogte van het gebruikersdeel van de rioolheffing is afhankelijk van het gerealiseerde waterverbruik in het belastingtijdvak.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

381 B0745 BTW-compensatiefonds vergoeding aanvraagDit werkproces betreft het indienen van een aanvraag om vergoeding uit het BTW-compensatiefonds. De BTW die een overheidsorganisatie betaalt over extern ingekochte goederen of diensten, kan zij niet terugvorderen van de Belastingdienst. Om te voorkomen dat extern ingekochte diensten veel duurder zijn dan intern uitgevoerde activiteiten, kan de organisatie het bedrag terugvorderen bij het BTW-compensatiefonds.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

382 B0746 Subsidieaanvraag bij derde Dit werkproces betreft het uitvoeren van een subsidieaanvraag door de organisatie bij een derde. Europese, nationale, provinciale en regionale overheden sturen door middel van subsidies allerlei ontwikkelingen. Het kan hierbij gaan om het scholen van mensen, het doen van investeringen, het exporteren naar het buitenland of het onderzoek doen naar nieuwe technologieën. De organisatie kan door deze subsidies projecten sneller of omvangrijker uitvoeren met meer effect voor haar burgers.Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

384 B0750 WOZ-object herwaardering Dit werkproces betreft het uitvoeren van de herwaardering van een WOZ-object. De WOZ-waarde die in een jaar geldt, heeft als waardepeildatum 1 januari van het voorafgaande jaar en geldt als basis om de hoogte van de verschuldigde OZB-belasting te bepalen. De WOZ-beschikking met de nieuwe waarde verstuurt de gemeente jaarlijks met de OZB-belastingaanslag.Vernietigen 12 Jaar Afgehandeld 2 x

385 B0755 Administratief beroep Dit werkproces betreft het behandelen van een administratief beroep. Tegen sommige beslissingen staat geen bezwaar open, maar dient een administratief beroep te worden ingediend bij een ander overheidsorgaan dan het orgaan wat de beslissing heeft genomen. In het gemeenterecht zijn er bijvoorbeeld gevallen waarin tegen een beslissing van het college administratief beroep kan worden ingesteld bij de gemeenteraad. Daarnaast staat tegen een afwijzing van een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen administratief beroep open bij het college van B&W. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

386 B0756 Bezwaarschrift Dit werkproces betreft het behandelen van een bezwaar(schrift). Wanneer de aanvrager binnen zes weken na afgeven van een beschikking een bezwaarschrift indient, start een bestuursrechtelijke procedure. De organisatie dient het genomen besluit voor te leggen aan de bezwaarschriftencommissie die het zal heroverwegen op basis van alle relevante feiten en belangen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

387 B0757 Klacht afhandeling Dit werkproces betreft het behandelen van een klacht betreffende een gemeentelijk bestuursorgaan, diens voorzitter of een lid daarvan, een gemeentelijke dienst of persoon.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

388 B0758 Beroep Dit werkproces betreft het behandelen van een beroepschrift. Dit proces geldt eveneens voor een hoger beroep bij de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep. De organisatie ontvangt van het gerechtscollege een mededeling dat er een beroepschrift is ingediend tegen een door de organisatie genomen besluit.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

389 B0761 Wedstrijd op weg ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod een wedstrijd te houden op de weg. De gemeente verleent deze ontheffing wanneer is aangetoond dat deelnemers en organisatoren verzekerd zijn en wanneer het geen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid heeft.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

390 B0762 Wedstrijd op terrein ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing voor het mogen houden van een wedstrijd of trainingsrit of proefrit, op een terrein, geen weg zijnde. De gemeente kan bij het afgeven van de ontheffing eisen stellen aan het gebruik van het terrein of aan de leeftijd van de gebruikers van het terrein.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

391 B0769 Lijkbezorgingsrecht overschrijving Dit werkproces betreft het uitvoeren van het overschrijven van het lijkbezorgingsrecht. De gegevens van een rechthebbende van een particulier graf, een familiegraf, een urnengraf, een urnennis, een gedenkplaats of een verstrooiingsplaats dienen zo actueel mogelijk te zijn. Indien de rechthebbende overlijdt, dient de echtgenoot of levenspartner of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad te melden dat de lijkbezorgingsrechten op diens naam kunnen worden overgeschreven. De nieuwe rechthebbende zal vervolgens worden aangeschreven wanneer het lijkbezorgingsrecht dient te worden verlengd (zie daarvoor werkproces B0773 "Lijkbezorgingsrecht verlenging").Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

392 B0770 Asbestemming Dit werkproces betreft het verwerken van een aanvraag voor asbestemming. Na de crematie wordt de as van een overledene in een asbus bewaard waar de persoonlijke gegevens en het crematienummer staan vermeld. De asbus wordt voor een wettelijk verplichte periode van dertig dagen in een niet voor de nabestaanden toegankelijke algemene nis bewaard. Na die periode kunnen de nabestaanden bij de gemeente aangeven wat de uiteindelijke bestemming van de as zal worden en of zij een verstrooiing of bijzetting door de gemeente willen laten uitvoeren.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

393 B0771 Baatbelasting afkoop Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om de baatbelasting af te kopen. De gemeente kan op verzoek van de belastingplichtige de resterende som van de verschuldigde baatbelasting in eenmaal af laten kopen.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

394 B0772 Grafonderhoud aanvraag Dit werkproces betreft het verwerken van een aanvraag voor grafonderhoud. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen en dit onderhoud kan hij aan de gemeente uitbesteden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

395 B0773 Lijkbezorgingsrecht verlenging Dit werkproces betreft het verwerken van de mutatie van het lijkbezorgingsrecht. De lijkbezorgingsrechten voor een particulier graf, een familiegraf, een urnengraf, een urnennis, een gedenkplaats of een verstrooiingsplaats kunnen telkens met tien jaar worden verlengd. Indien geen verlenging plaatsvindt van het uitsluitend recht zal een graf op last van de gemeente worden geruimd. De gemeente schrijft de rechthebbende binnen twee jaar voor de termijn afloopt aan met de mogelijkheid om de lijkbezorgingsrechten te verlengen. Een algemeen graf kan niet worden verlengd.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

396 B0774 Opgraven, herbegraven en graf ruimen vergunningNVVB-benaming Opgraven herbegraven. Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor op- en herbegraving van een stoffelijk overschot. De rechthebbende van het graf kan bij de gemeente een aanvraag indienen om een stoffelijk overschot of een urn op te graven, om dit elders opnieuw te begraven. Indien het stoffelijk overschot gecremeerd dient te worden is eveneens een verlof tot cremeren van de officier van justitie nodig. Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

397 B0775 Milieutoezicht Dit werkproces betreft het uitvoeren van milieutoezicht. De gemeente heeft een toezichthoudende taak op milieugebied. Volgens een jaarplanning worden bedrijven onderzocht en er vindt toezicht plaats op grond van ontvangen klachten en verzoeken; zie hiervoor ook werkproces B0732 "Milieuklacht melding".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

398 B0776 Onteigeningsprocedure Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onteigeningsprocedure. De gemeente verplicht hierbij een burger om onroerend goed aan de gemeente te verkopen. De gemeente gaat hiertoe over wanneer zij een infrastructureel werk aan wil leggen of wanneer zij ruimtelijke ontwikkeling of volkshuisvesting wil realiseren. Bewaren 3 x x

399 B0777 Beleid opstelling Dit werkproces betreft het opstellen van beleid. Het gaat hierbij om een generiek proces. De gemeente stelt op verschillende terreinen beleid op. Zie voor het aanpassen van beleid werkproces B1356 "Beleid aanpassing" of voor het intrekken van beleid werkproces B1357 "Beleid intrekking".Bewaren 3 x x

400 B0778 Veergelden Dit werkproces betreft het uitvoeren van het heffen van veergeld. De gemeente heft rechten voor het gebruik van een veerpont die zij exploiteert. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

401 B0779 Geluidsniveau en werktijden bouw of sloop ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing voor een geluidsniveau of afwijkende werktijden bij bouw of sloop. Bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van maximaal 60 dB(A) mogen alleen op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 worden uitgevoerd op een maximum aantal dagen. Voor bouw- of sloopwerkzaamheden tussen 19:00 en 7:00, werkzaamheden op een zaterdag, zon- of feestdag of op meer dan het maximum aantal dagen, kan een ontheffing worden aangevraagd.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

403 B0781 Onderzoeksprogramma opstelling Dit werkproces betreft het opstellen van een onderzoeksprogramma. Jaarlijks bereidt de gemeentelijke rekenkamer een onderzoeksprogramma voor. De inhoud is afhankelijk van de informatievragen die door het bestuur en de gemeentelijke organisatie worden doorgegeven.Bewaren 3 x x

404 B0782 Vaderschapserkenning na geboorte NVVB-benaming Erkenning na geboorte. Dit werkproces betreft het behandelen van de erkenning na geboorte. Deze erkenning kan plaatsvinden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of bij de notaris. In beide gevallen wordt er een erkenningsakte opgesteld. Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

405 B0783 Geregistreerd partnerschap in huwelijk omzettingNVVB-benaming Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk. Dit werkproces betreft het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.  De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hiervoor een akte van omzetting op. Sinds 2009 is het niet meer mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Daarmee is een einde gekomen aan de "flitsscheidingen": het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap en het vervolgens beëindigen van het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

407 B0785 BRP correctieverzoek NVVB-benaming Correctieverzoek van burger verwerken. Dit werkproces betreft het verwerken van een correctieverzoek van een persoonslijst in de BRP. De burger die een correctieverzoek indient, dient daar een akte of een rechterlijke uitspraak bij te voegen, zodat de gemeente de wijziging op grond daarvan kan verwerken. Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

409 B0787 BRP gegevensonderzoek NVVB-benaming Onderzoek instellen. Dit werkproces betreft het instellen van een onderzoek naar gegevens in de BRP. Het kan hierbij gaan om een onderzoek naar de juistheid van de burgerlijke staat of van actuele adresgegevens.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

410 B0788 BRP terugmelding van derde NVVB-benaming Terugmelding via TMV. Dit werkproces betreft het verwerken van een terugmelding van een derde over een afwijking tussen de bij de afnemer bekende gegevens en de gegevens zoals die in de BRP staan vermeld. Ketenpartners als de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de Provinciale Entadministraties zijn wettelijk verplicht een terugmelding te doen, wanneer zij dit constateren. Binnengemeentelijke afnemers kunnen hier ook toe worden verplicht. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

411 B0789 BRP gegevensverstrekking intern NVVB-benaming Afspraken verstrekken organen binnen gemeente. Dit werkproces betreft het verstrekken van BRP-informatie aan organen van de eigen gemeente en het maken van afspraken hierover.Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 1 x

412 B0790 Kwaliteitsdocument wijziging NVVB-benaming Documentenbeheer. Dit werkproces betreft het verwerken van een verzoek tot wijziging van een kwaliteitsdocument.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

413 B0791 Klanttevredenheidsonderzoek NVVB-benaming Klanttevredenheidsonderzoek. Dit werkproces betreft het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de tevredenheid van de klant over de door de organisatie geleverde producten en diensten.Bewaren 3 x x

414 B0792 Kwaliteitsverbeteringsmaatregel NVVB-benaming Bedrijfsprocessen verbeteren. Dit werkproces betreft het verwerken van verbetermaatregelen om de kwaliteit van een werkproces te verbeteren. De verbetermaatregelen kunnen voortvloeien uit evaluaties van klachten, klanttevredenheidsonderzoeken, interne of externe audits.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

415 B0793 Ondersteuningsverklaring kandidatenlijstNVVB-benaming Ondersteuningsverklaring. Dit werkproces betreft het verwerken van een verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst. Een kiezer kan bij de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd een ondersteuningsverklaring afleggen voor een politieke groepering die nog geen zetel in de gemeenteraad heeft.Vernietigen 1 Week Afgehandeld 1 x

416 B0794 Politieke groepering registratie NVVB-benaming Registratie aanduiding. Dit werkproces betreft het uitvoeren van de registratie van een aanduiding van een politieke groepering.  Een politieke groepering die deel wil nemen aan een verkiezing kan alleen boven de kandidatenlijst een aanduiding vermeld krijgen, wanneer die aanduiding geregistreerd is door het centraal stembureau.Bewaren 3 x x

417 B0795 Stembureauleden benoeming NVVB-benaming Stembureauleden benoemen. Dit werkproces betreft het benoemen van stembureauleden. De drie leden van ieder stembureau en hun plaatsvervangers worden door het college benoemd. Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x



418 B0796 Stemdistrictindeling NVVB-benaming Stemlokalen aanwijzen. Dit werkproces betreft het indelen van stemdistricten en stembureaus. Het college beslist over de indeling van de gemeente in stemdistricten en de aanwijzing van de stembureaus. Een stemdistrict bestrijkt gemiddeld 1000 tot 2000 kiesgerechtigden en wordt ingedeeld op geografische basis.Bewaren 3 x x

419 B0797 Raads(commissie)lid vacature NVVB-benaming Vacature lid gemeenteraad. Dit werkproces betreft het behandelen van een vacature van een raadslid of een raadscommissielid, wanneer een vacature is ontstaan door ontslagname, tijdelijk ontslag wegens zwangerschap, bevalling, ziekte, overlijden of na schorsing. Het is ook mogelijk dat het raadslid niet meer voldoet aan de vereisten of een onverenigbare betrekking heeft. Bewaren 3 x x

420 B0798 Openbare ruimte melding Dit werkproces betreft het behandelen van een openbare ruimte melding. Wanneer een burger een ongewenste of een onveilige situatie constateert in de openbare ruimte kan hij dit bij de gemeente melden, zodat deze hier actie op kan ondernemen. Dit kan variëren van een losliggende stoeptegel tot groot onderhoud aan openbaar groen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

421 B0799 Risico-inventarisatie en evaluatie Dit werkproces betreft het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Het gaat hierbij om een inventarisatie van de gevaren binnen een organisatie met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Een onderdeel van deze RI&E vormt het Plan van Aanpak waarin wordt aangegeven welke maatregelen de werkgever in verband met de geconstateerde risico's gaat nemen. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

422 B0801 Binnentreden woning Dit werkproces betreft het bevoegd zijn tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. Het gaat hierbij om het binnentreden van een woning in het kader van het uitvoeren van toezicht op het naleven van wet- en regelgeving of de handhaving hiervan door een gemeentelijk ambtenaar; zie hiervoor werkproces B1155 "Toezicht" (of de specifieke toezicht-processen) of werkproces B1093 "Handhaving door gemeente".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

427 B0808 Woning- en kamerbemiddelingsbureau vergunningDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het vestigen of optreden als een woning- of kamerbemiddelingsbureau. Het gaat hierbij om een instantie die tegen vergoeding woning- of kamerzoekenden registreert of als tussenpersoon optreedt bij het aanbieden van woonruimte van derden.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

429 B0810 Binnenhavenbelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van binnenhavenbelasting. De gemeente legt deze belasting op aan de eigenaar van een schip voor het gebruik van de binnenhaven en de kades.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

430 B0814 Destructieverzamelplaats beheer Dit werkproces betreft het beheren van destructieverzamelplaatsen. Het destructiemateriaal bestaat uit dode dieren. Dit kunnen dode huisdieren zijn, kadavers van dieren die door botulisme of vissen die door vrieskou zijn overleden.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

431 B0815 Referendum Dit werkproces betreft het houden van een referendum. Een referendum is een stemming onder de inwoners van de gemeente over een te nemen besluit van de gemeenteraad. Het kan hierbij gaan om een raadgevend referendum op initiatief van de inwoners of een raadplegend referendum op initiatief van de gemeenteraad.Bewaren 3 x x

432 B0817 Vertrouwenspersoon aanstelling Dit werkproces betreft het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor hulp bij seksuele intimidatie of discriminatie. Een organisatie is verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag door collega's. Op deze manier worden medewerkers beschermd tegen psychosociale belasting.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

433 B0818 Documentair Structuur Plan Dit werkproces betreft het implementeren van een documentair structuurplan. De zorgdrager is op grond van de Archiefregeling verplicht een ordeningsschema op te stellen voor de onder hem berustende archiefbescheiden. Dit kan in de vorm van een documentair structuurplan.Bewaren 3 x x

435 B0821 Vreugdevuur paasvuur of kerstboomverbranding ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het ontsteken van vreugde-, of paasvuur of kerstboomverbranding. De gemeente bepaalt bij het beoordelen van de aanvraag of het te verbranden materiaal en de locatie binnen de daarvoor opgestelde eisen valt.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

436 B0822 Dossieruitlening Dit werkproces betreft het uitlenen en innemen van papieren dossiers binnen de eigen organisatie. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

437 B0823 Archiefvernietiging Dit werkproces betreft het vernietigen van archiefbescheiden. De zorgdrager dient de archiefbescheiden die in een vastgestelde selectielijst zijn aangemerkt als "te vernietigen" ook daadwerkelijk te vernietigen. Hij stelt hiertoe een verklaring op van de te vernietigen archiefbescheiden en een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden. Bewaren 3 x x

438 B0824 Archiefoverdracht Dit werkproces betreft het overdragen van archiefbescheiden aan een archiefdienst. De zorgdrager dient na twintig jaar die archiefbescheiden die in een vastgestelde selectielijst als "te bewaren" zijn aangeduid over te dragen aan een archiefbewaarplaats.Bewaren 3 x x

440 B0901 Bijstand aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor algemene bijstand. De algemene bijstand  is bedoeld voor diegenen die niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud en geen recht hebben op een andere uitkering of regeling. De aanvraag kan vier weken voor het einde van een WW-uitkering worden ingediend bij het UWV. De aanvraag kan direct bij de gemeente worden ingediend, indien de aanvrager de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt die in een inrichting verblijft of niet is ingeschreven in de BRP. De gemeente beoordeelt de aanvraag. Een aanvraag van een jongere onder de 27 wordt pas 4 weken nadat de aanvraag bij het UWV heeft ingediend in behandeling genomen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

441 B0902 Bijstand rechtmatigheid heronderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een periodiek onderzoek naar rechtmatigheid van de verstrekte algemene bijstand en de naleving van verplichtingen. De gemeente onderzoekt de rechtmatigheid op basis van de ontvangen rechtmatigheidsformulieren en de voortgang van de arbeidsre-integratie; zie hiervoor werkproces B0914 "Bijstand rechtmatigheidsformulier" en B0923 "Re-integratie hercontrole".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

442 B0903 Bijstand beëindigingsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek om de algemene bijstand te beëindigen. Tijdens dit onderzoek bepaalt de gemeente de datum van beëindiging, de wederzijdse verplichtingen en de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering in de voorafgaande periode.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

443 B0904 Bijstand terugvorderingsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek in het kader van de algemene bijstand. De gemeente kan verleende bijstand terugvorderen wanneer er ten onrechte een te hoog bedrag is verleend, de uitkeringsgerechtigde zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt of wanneer er een voorschot is verleend, terwijl er geen recht op bijstand bleek te bestaan.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

444 B0905 Bijstand verhaalsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een verhaalsonderzoek in het kader van de algemene bijstand. De gemeente bepaalt of de uitkeringsrechtigde (periodiek) een bedrag dient te betalen, om onderhoudsbijdragen en andere betaalverplichtingen te verhalen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

445 B0906 Bijstand incassoprocedure Dit werkproces betreft het uitvoeren van het innen en invorderen van een terugvordering van de algemene bijstand. Zie voor het onderzoeken of de gemeente bijstand zal terugvorderen werkproces B0904 "Bijstand terugvorderingsonderzoek". De gemeente kan een uitkering terugvorderen indien de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting om alle gegevens die van invloed zijn op het recht op bijstand of op zijn arbeidsinschakeling te melden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

446 B0907 Bijstand terugvordering debiteurenonderzoekDit werkproces betreft het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in verband met de terugvordering van de algemene bijstand. De gemeente onderzoekt of de financiële omstandigheden van een uitkeringsrechtigde van wie algemene bijstand wordt teruggevorderd zodanig gewijzigd zijn dat het aflossingsbedrag dient te worden aangepast. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

447 B0908 Bijstand verhaal debiteurenonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een debiteurenonderzoek verhaal in het kader van de algemene bijstand. De gemeente kan in een aantal gevallen een ander dan de uitkeringsgerechtigde verplichten om de bijstand terug te betalen. Dit wordt het verhalen van de bijstand genoemd. Aan de hand van het debiteurenonderzoek bepaalt de gemeenten hoeveel geld dient te worden terugbetaald.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

448 B0909 Bijstand samenloopsignaal Dit werkproces betreft het onderzoeken van een signaal dat er een niet door de uitkeringsgerechtigde gemelde samenloop heeft plaatsgevonden van de algemene bijstand met andere inkomensbronnen. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de controle van rechtmatigheid van de algemene bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-inkomensvoorziening en de SVB die de aanvullende inkomensvoorziening aan ouderen verstrekt. De gemeente ontvangt het samenloopsignaal van het Inlichtingenbureau. Dit Inlichtingenbureau vergelijkt gegevens die zij van UWV, Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Justitiële Informatiedienst (JustID), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en andere gemeenten ontvangt met de gegevens van de uitkeringsgerechtigde. Wanneer het Inlichtingenbureau een samenloop constateert van een uitkeringsperiode bij een BSN met een periode bij een andere instantie, bijvoorbeeld een dienstverband bij het UWV, dan geven zij een samenloopsignaal door aan de gemeVernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

449 B0910 Bijstand ander fraudesignaal Dit werkproces betreft het naar aanleiding van een signaal (niet zijnde een samenloopsignaal) onderzoeken of er fraude met de uitkering algemene bijstand plaatsvindt. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het doen van een aangifte bij het OM. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kan de gemeente constateren dat er een bijzonder onderzoek nodig is; zie hiervoor werkproces B0912 "Bijstand bijzonder onderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

451 B0912 Bijstand bijzonder onderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een bijzonder onderzoek bij vermoeden van fraude met de algemene bijstand. De gemeente kan dit bijzonder onderzoek starten naar aanleiding van een  samenloopsignaal of een ander fraudesignaal; zie hiervoor werkproces B0909 "Bijstand samenloopsignaal" en B0910 "Bijstand ander fraudesignaal".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

453 B0914 Bijstand rechtmatigheidsformulier Dit werkproces betreft het verwerken van de rechtmatigheidsformulieren in het kader van de algemene bijstand. De gemeente dient van de uitkeringsgerechtigde met (wisselende) inkomsten maandelijks een verantwoording te ontvangen in de vorm van een inkomstenformulier. Op basis hiervan bepaalt de gemeente het recht op de uitkering; zie hiervoor werkproces B0902 "Bijstand rechtmatigheid heronderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

454 B0915 Bijstand mutatieonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een  onderzoek of de hoogte of de vorm van de verstrekte algemene bijstand gewijzigd dient te worden. Dit proces kan door verschillende processen worden beïnvloed, zoals door een onderzoek naar een samenloopsignaal, een ander fraudesignaal of een heronderzoek van de rechtmatigheid; zie hiervoor de werkprocessen B0909 "Bijstand samenloopsignaal", B0910 "Bijstand ander fraudesignaal" en B0902 "Bijstand rechtmatigheid heronderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

455 B0916 Bijstand betaling Dit werkproces betreft het verwerken van betalingen van de algemene bijstand. Het gaat hierbij om de administratieve verwerking van de betaling van de bijstand.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

456 B0917 Bijstand kasbetaling Dit werkproces betreft het verrichten van een contante betaling aan een uitkeringsgerechtigde in het kader van de algemene bijstand. Wanneer de uitkeringsgerechtigde onvoldoende reserves heeft om de periode tussen het toekennen en uitbetalen van de uitkering te overbruggen en zijn bank- of girorekening geblokkeerd is of het saldo zo laag dat hij geen geld meer kan opnemen, verstrekt de gemeente een betaling per kas die later in mindering wordt gebracht op de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

457 B0918 Bijstand derdenbeslag Dit werkproces betreft het uitvoeren van een beslaglegging op de algemene bijstandsuitkering door een derde. De gemeente ontvangt een verzoek tot derdenbeslag en op basis daarvan stelt zij het aan de externe instantie door te betalen bedrag vast en verwerkt dit in de uitkeringsadministratie. De gemeente ontvangt dit verzoek van een deurwaarder of van een schuldeiser die zonder deurwaarder het beslag uit mag voeren, omdat hij een bij wet geregelde executoriale titel heeft. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

458 B0919 Bijstand maatregel oplegging Dit werkproces betreft het onderzoeken of er in het kader van de algemene bijstand een maatregel moet worden opgelegd. De gemeente legt een maatregel op, wanneer de uitkeringsgerechtigde zijn verplichtingen zoals genoemd in de Participatiewet niet tijdig is nagekomen of een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan. De gemeente kan de bijstand met 100% verlagen voor minimaal 1 en maximaal 3 maanden. Dit wordt ook wel een maatregel genoemd.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

468 B0929 Bijzondere bijstand aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor individuele bijzondere bijstand. De gemeente kent deze eenmalige uitkering toe, wanneer de aanvrager noodzakelijke kosten heeft die hij niet van zijn inkomen kan betalen. De aanvrager kan een uitkeringsgerechtigde zijn of iemand met een inkomen dat te laag is om de bijzondere kosten zelf te kunnen betalen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

470 B0931 Bijzondere bijstand rechtmatigheid heronderzoekDit werkproces betreft het uitvoeren van een periodiek onderzoek naar rechtmatigheid van de verstrekte bijzondere bijstand en de naleving van verplichtingen. De gemeente onderzoekt de rechtmatigheid op basis van de ontvangen rechtmatigheidsformulieren en de voortgang van de arbeidsre-integratie; zie hiervoor werkproces B0914 "Bijstand rechtmatigheidsformulier" en B0923 "Re-integratie hercontrole".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

471 B0932 Bijzondere bijstand incassoprocedure  Dit werkproces betreft het uitvoeren van het innen en invorderen van een terugvordering van de bijzondere bijstand. Zie voor het onderzoeken of de gemeente bijzondere bijstand zal terugvorderen werkproces B0904 "Bijstand terugvorderingsonderzoek". De gemeente kan bijzondere bijstand terugvorderen indien de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting om alle gegevens die van invloed zijn op het recht op bijzondere bijstand of op zijn arbeidsinschakeling te melden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

472 B0933 Bijzondere bijstand terugvordering debiteurenonderzoekDit werkproces betreft het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in verband met de terugvordering van de bijzondere bijstand. De gemeente onderzoekt of de financiële omstandigheden van een uitkeringsrechtigde van wie bijzondere bijstand wordt teruggevorderd zodanig gewijzigd zijn dat het aflossingsbedrag dient te worden aangepast. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

475 B0936 IOAW aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een IOAW-uitkering. Deze inkomensvoorziening is bedoeld voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, waarmee het inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. De aanvraag kan vier weken voor het einde van een WW-uitkering of een WGA-uitkering worden ingediend bij het UWV. De aanvraag kan direct bij de gemeente worden ingediend, indien de aanvrager de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt die in een inrichting verblijft of niet is ingeschreven in de BRP. De gemeente beoordeelt de aanvraag.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

476 B0937 IOAW rechtmatigheid heronderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een periodiek onderzoek naar rechtmatigheid van de verstrekte IOAW-uitkering en de naleving van verplichtingen. Dit onderzoek voert de gemeente uit op basis van de ontvangen rechtmatigheidsformulieren en de voortgang van de arbeidsre-integratie; zie hiervoor werkproces B0947 "IOAW rechtmatigheidsformulier" en B0956 "Re-integratie hercontrole".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

477 B0938 IOAW beëindigingsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek om de IOAW-uitkering te beëindigen. Tijdens dit onderzoek bepaalt de gemeente de datum van beëindiging, de wederzijdse verplichtingen en de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering in de voorafgaande periode.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

478 B0939 IOAW terugvorderingsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek in het kader van de IOAW-uitkering. De gemeente kan een verleende uitkering terugvorderen wanneer er ten onrechte een te hoog bedrag is verleend, de uitkeringsgerechtigde zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt of wanneer er een voorschot is verleend, terwijl er geen recht op de IOAW-uitkering bleek te bestaan.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

479 B0940 IOAW incassoprocedure Dit werkproces betreft het uitvoeren van het innen en invorderen van een terugvordering van de IOAW-uitkering.  Zie voor het onderzoeken of de gemeente de uitkering zal terugvorderen werkproces B0939 "IOAW terugvorderingsonderzoek". De gemeente kan een uitkering terugvorderen indien de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting om alle gegevens die van invloed zijn op het recht op bijstand of op zijn arbeidsinschakeling te melden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

480 B0941 IOAW terugvordering debiteurenonderzoekDit werkproces betreft het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in verband met de terugvordering van een IOAW-uitkering. De gemeente onderzoekt of de financiële omstandigheden van een uitkeringsrechtigde van wie de IOAW-uitkering wordt teruggevorderd zodanig gewijzigd zijn dat het aflossingsbedrag dient te worden aangepast. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

481 B0942 IOAW samenloopsignaal Dit werkproces betreft het onderzoeken van een signaal dat er een niet door de uitkeringsgerechtigde gemelde samenloop heeft plaatsgevonden van de IOAW-uitkering met andere inkomensbronnen. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de controle van rechtmatigheid van de algemene bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-inkomensvoorziening en de SVB die de aanvullende inkomensvoorziening aan ouderen verstrekt. De gemeente ontvangt het samenloopsignaal van het Inlichtingenbureau. Dit Inlichtingenbureau vergelijkt gegevens die zij van UWV, Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Justitiële Informatiedienst (JustID), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en andere gemeenten ontvangt met de gegevens van de uitkeringsgerechtigde. Wanneer het Inlichtingenbureau een samenloop constateert van een uitkeringsperiode bij een BSN met een periode bij een andere instantie, bijvoorbeeld een dienstverband bij het UWV, dan geven zij een samenloopsignaal door aan de gemeentVernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

482 B0943 IOAW ander fraudesignaal Dit werkproces betreft het naar aanleiding van een signaal (niet zijnde een samenloopsignaal) onderzoeken of er fraude met de IOAW-uitkering plaatsvindt. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het doen van een aangifte bij het OM. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kan de gemeente constateren dat er een bijzonder onderzoek nodig is; zie hiervoor werkproces B0945 "IOAW bijzonder onderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

483 B0944 IOAW boeteonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een boeteonderzoek met betrekking tot de IOAW-uitkering. De gemeente onderzoekt of zij een boete oplegt aan de uitkeringsgerechtigde naar aanleiding van het niet of te laat nakomen van de inlichtingenplicht voor de IOAW-uitkering.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

484 B0945 IOAW bijzonder onderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een bijzonder onderzoek bij vermoeden van fraude met de IOAW-uitkering. De gemeente kan dit bijzonder onderzoek starten naar aanleiding van een samenloopsignaal of een ander fraudesignaal; zie hiervoor werkproces B0942 "IOAW samenloopsignaal" en B0943 "IOAW ander fraudesignaal".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

486 B0947 IOAW rechtmatigheidsformulier Dit werkproces betreft het verwerken van de rechtmatigheidsformulieren in het kader van de IOAW-uitkering. De gemeente dient van de uitkeringsgerechtigde met (wisselende) inkomsten maandelijks een verantwoording te ontvangen in de vorm van een inkomstenformulier. Op basis hiervan bepaalt de gemeente het recht op de uitkering; zie hiervoor werkproces B0937 "IOAW rechtmatigheid heronderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

487 B0948 IOAW mutatieonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek of de hoogte of de vorm van de verstrekte IOAW-uitkering gewijzigd dient te worden. Dit proces kan door verschillende processen worden beïnvloed, zoals door een onderzoek naar een samenloopsignaal, een ander fraudesignaal of een heronderzoek van de rechtmatigheid; zie hiervoor de werkprocessen B0942 "IOAW samenloopsignaal", B0943 "IOAW ander fraudesignaal" en B0937 "IOAW rechtmatigheid heronderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

488 B0949 IOAW betaling Dit werkproces betreft het verwerken van betalingen van de IOAW-uitkering. Het gaat hierbij om de administratieve verwerking van de betaling van de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

489 B0950 IOAW kasbetaling Dit werkproces betreft het verrichten van een contante betaling aan een uitkeringsgerechtigde in het kader van de IOAW-uitkering. Wanneer de uitkeringsgerechtigde onvoldoende reserves heeft om de periode tussen het toekennen en uitbetalen van de uitkering te overbruggen en zijn bank- of girorekening geblokkeerd is of het saldo zo laag dat hij geen geld meer kan opnemen, verstrekt de gemeente een betaling per kas die later in mindering wordt gebracht op de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

490 B0951 IOAW derdenbeslag Dit werkproces betreft het uitvoeren van een beslaglegging op de IOAW-uitkering door een derde. De gemeente ontvangt een verzoek tot derdenbeslag en op basis daarvan stelt zij het aan de externe instantie door te betalen bedrag vast en verwerkt dit in de uitkeringsadministratie. De gemeente ontvangt dit verzoek van een deurwaarder of van een schuldeiser die zonder deurwaarder het beslag uit mag voeren, omdat hij een bij wet geregelde executoriale titel heeft. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

491 B0952 IOAW maatregel oplegging Dit werkproces betreft het onderzoeken of er in het kader van de IOAW-uitkering een maatregel moet worden opgelegd. De gemeente legt een maatregel op, wanneer de uitkeringsgerechtigde zijn inlichtingenplicht niet tijdig is nagekomen of onvoldoende besef heeft getoond in de eigen verantwoordelijkheid. Dit blijkt tijdens het heronderzoeken van de rechtmatigheid; zie hiervoor werkproces B0937 "IOAW rechtmatigheid heronderzoek". Ook de uitkomst van B1598 "Re-integratie hercontrole" kan leiden tot het opleggen van een maatregel.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

501 B0968 IOAZ aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een IOAZ-uitkering. Deze inkomensvoorziening is bedoeld voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, die gestopt zijn met hun werk als zelfstandige. Wanneer iemand stopt als zelfstandig ondernemer omdat hij onvoldoende inkomsten uit zijn bedrijf heeft, kan hij een aanvraag indienen bij het UWV voor de IOAZ-uitkering. Indien de aanvrager de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, in een inrichting verblijft of niet is ingeschreven in de BRP, kan hij de aanvraag kan direct bij de gemeente doen. De gemeente beoordeelt de aanvraag.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

502 B0969 IOAZ rechtmatigheid heronderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een periodiek onderzoek naar rechtmatigheid van de IOAZ-uitkering en de naleving van verplichtingen. Dit onderzoek voert de gemeente uit op basis van de ontvangen rechtmatigheidsformulieren en de voortgang van de arbeidsre-integratie; zie hiervoor werkproces B0979 "IOAZ rechtmatigheidsformulier" en B0988 "Re-integratie hercontrole".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

503 B0970 IOAZ beëindigingsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek om de IOAZ-uitkering te beëindigen. Tijdens dit onderzoek bepaalt de gemeente de datum van beëindiging, de wederzijdse verplichtingen en de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering in de voorafgaande periode.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

504 B0971 IOAZ terugvorderingsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek in het kader van de IOAZ-uitkering. De gemeente kan een verleende uitkering terugvorderen wanneer er ten onrechte een te hoog bedrag is verleend, de uitkeringsgerechtigde zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt of wanneer er een voorschot is verleend, terwijl er geen recht op de uitkering bleek te bestaan.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

505 B0972 IOAZ incassoprocedure Dit werkproces betreft het uitvoeren van het innen en invorderen van een terugvordering van de IOAZ-uitkering.  Zie voor het onderzoeken of de gemeente de uitkering zal terugvorderen werkproces B0971 "IOAZ terugvorderingsonderzoek". De gemeente kan een uitkering terugvorderen indien de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting om alle gegevens die van invloed zijn op het recht op bijstand of op zijn arbeidsinschakeling te melden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

506 B0973 IOAZ terugvordering debiteurenonderzoekDit werkproces betreft het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in verband met de terugvordering van een IOAZ-uitkering. De gemeente onderzoekt of de financiële omstandigheden van een uitkeringsrechtigde van wie de IOAZ-uitkering wordt teruggevorderd zodanig gewijzigd zijn dat het aflossingsbedrag dient te worden aangepast.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

507 B0974 IOAZ samenloopsignaal Dit werkproces betreft het onderzoeken van een signaal dat er een niet door de uitkeringsgerechtigde gemelde samenloop heeft plaatsgevonden van de IOAZ-uitkering met andere inkomensbronnen. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de controle van rechtmatigheid van de algemene bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-inkomensvoorziening en de SVB die de aanvullende inkomensvoorziening aan ouderen verstrekt. De gemeente ontvangt het samenloopsignaal van het Inlichtingenbureau. Dit Inlichtingenbureau vergelijkt gegevens die zij van UWV, Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Justitiële Informatiedienst (JustID), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en andere gemeenten ontvangt met de gegevens van de uitkeringsgerechtigde. Wanneer het Inlichtingenbureau een samenloop constateert van een uitkeringsperiode bij een BSN met een periode bij een andere instantie, bijvoorbeeld een dienstverband bij het UWV, dan geven zij een samenloopsignaal door aan de gemeentVernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

508 B0975 IOAZ ander fraudesignaal Dit werkproces betreft het naar aanleiding van een signaal (niet zijnde een samenloopsignaal) onderzoeken of er fraude met de IOAZ-uitkering plaatsvindt. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het doen van een aangifte bij het OM. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kan de gemeente constateren dat er een bijzonder onderzoek nodig is; zie hiervoor werkproces B0977 "IOAZ bijzonder onderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

509 B0976 IOAZ boeteonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren voor een boeteonderzoek met betrekking tot de IOAZ-uitkering. De gemeente onderzoekt of zij een boete oplegt aan de uitkeringsgerechtigde naar aanleiding van het niet of te laat nakomen van de inlichtingenplicht voor de IOAZ-uitkering. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

510 B0977 IOAZ bijzonder onderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een bijzonder onderzoek bij vermoeden van fraude met de IOAZ-uitkering. De gemeente kan dit bijzonder onderzoek starten naar aanleiding van een  samenloopsignaal of een ander fraudesignaal; zie hiervoor werkproces B0974 "IOAZ samenloopsignaal" en B0975 "IOAZ ander fraudesignaal".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

512 B0979 IOAZ rechtmatigheidsformulier Dit werkproces betreft het verwerken van de rechtmatigheidsformulieren in het kader van de IOAZ-uitkering. De gemeente dient van de uitkeringsgerechtigde met (wisselende) inkomsten maandelijks een verantwoording te ontvangen in de vorm van een inkomstenformulier. Op basis hiervan bepaalt de gemeente het recht op de uitkering; zie hiervoor werkproces B0937 "IOAZ rechtmatigheid heronderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

513 B0980 IOAZ mutatieonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek of de hoogte of de vorm van de verstrekte IOAZ-uitkering gewijzigd dient te worden. Dit proces kan door verschillende processen worden beïnvloed, zoals door een onderzoek naar een samenloopsignaal, een ander fraudesignaal of een heronderzoek van de rechtmatigheid; zie hiervoor de werkprocessen B0974 "IOAZ samenloopsignaal", B0975 "IOAZ ander fraudesignaal" en B0969 "IOAZ rechtmatigheid heronderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

514 B0981 IOAZ betaling Dit werkproces betreft het verwerken van een betaling van de IOAZ-uitkering. Het gaat hierbij om de administratieve verwerking van de betaling van de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

515 B0982 IOAZ kasbetaling Dit werkproces betreft het verrichten van een contante betaling aan een uitkeringsgerechtigde in het kader van de IOAZ-uitkering. Wanneer de uitkeringsgerechtigde onvoldoende reserves heeft om de periode tussen het toekennen en uitbetalen van de uitkering te overbruggen en zijn bank- of girorekening geblokkeerd is of het saldo zo laag dat hij geen geld meer kan opnemen, verstrekt de gemeente een betaling per kas die later in mindering wordt gebracht op de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

516 B0983 IOAZ derdenbeslag Dit werkproces betreft het uitvoeren van een beslaglegging op de IOAZ-uitkering door een derde. De gemeente ontvangt een verzoek tot derdenbeslag en op basis daarvan stelt zij het aan de externe instantie door te betalen bedrag vast en verwerkt dit in de uitkeringsadministratie. De gemeente ontvangt dit verzoek van een deurwaarder of van een schuldeiser die zonder deurwaarder het beslag uit mag voeren, omdat hij een bij wet geregelde executoriale titel heeft. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

517 B0984 IOAZ maatregel oplegging Dit werkproces betreft het onderzoeken of er in het kader van de IOAZ-uitkering een maatregel moet worden opgelegd. De gemeente legt een maatregel op, wanneer de uitkeringsgerechtigde zijn inlichtingenplicht niet tijdig is nagekomen of onvoldoende besef heeft getoond in de eigen verantwoordelijkheid. Dit blijkt tijdens het heronderzoeken van de rechtmatigheid; zie hiervoor werkproces B0969 "IOAZ rechtmatigheid heronderzoek". Ook de uitkomst van B1598 "Re-integratie hercontrole" kan leiden tot het opleggen van een maatregel.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

532 B0999 BBZ onderzoek levensvatbaarheid startende onderneming of beroepDit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek wat betreft de levensvatbaarheid van een startende onderneming of beroep in het kader van een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). Indien een startende onderneming of beroep niet levensvatbaar lijkt, zal de gemeente dit niet door middel van een Bbz-uitkering ondersteunen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

533 B1000 BBZ onderzoek definitieve vaststelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van het onderzoek om de definitieve hoogte van de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz) vast te stellen. Het gaat hierbij om het uitvoeren van het onderzoek voor een beslissing om de als lening verstrekte gelden om te zetten in een uitkering om niet en/of de rente kwijt te schelden. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

534 B1001 BBZ onderzoek daadwerkelijke bedrijfsbeëindigingDit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek naar de daadwerkelijke bedrijfsbeëindiging in het kader van een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente onderzoekt of het bedrijf van de zelfstandige daadwerkelijk beëindigd is, want dat betekent het einde van het recht op de Bbz-uitkering.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

535 B1002 BBZ terugvorderingsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek in het kader van de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente kan een verleende uitkering terugvorderen wanneer er ten onrechte een te hoog bedrag is verleend, de uitkeringsgerechtigde zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt of wanneer er een voorschot is verleend, terwijl er geen recht op de uitkering bleek te bestaan.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

536 B1003 BBZ incassoprocedure Dit werkproces betreft het uitvoeren van het innen en invorderen van een terugvordering van de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente kan een uitkering terugvorderen indien de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting om alle gegevens die van invloed zijn op het recht op bijstand of op zijn arbeidsinschakeling te melden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

537 B1004 BBZ terugvordering debiteurenonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in verband met de terugvordering van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente onderzoekt of de financiële omstandigheden van een uitkeringsrechtigde van wie de uitkering voor zelfstandigen wordt teruggevorderd zodanig gewijzigd zijn dat het aflossingsbedrag dient te worden aangepast. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x



538 B1005 BBZ samenloopsignaal Dit werkproces betreft het onderzoeken van een signaal dat er een niet door de uitkeringsgerechtigde gemelde samenloop heeft plaatsgevonden van de uitkering voor zelfstandigen (Bbz) met andere inkomensbronnen. Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten bij de controle van rechtmatigheid van de algemene bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-inkomensvoorziening en de SVB die de aanvullende inkomensvoorziening aan ouderen verstrekt. De gemeente ontvangt het samenloopsignaal van het Inlichtingenbureau. Dit Inlichtingenbureau vergelijkt gegevens die zij van UWV, Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Justitiële Informatiedienst (JustID), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en andere gemeenten ontvangt met de gegevens van de uitkeringsgerechtigde. Wanneer het Inlichtingenbureau een samenloop constateert van een uitkeringsperiode bij een BSN met een periode bij een andere instantie, bijvoorbeeld een dienstverband bij het UWV, dan geven zij een samenloopsignaalVernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

539 B1006 BBZ ander fraudesignaal Dit werkproces betreft het naar aanleiding van een signaal (niet zijnde een samenloopsignaal) onderzoeken of er fraude met de BBZ-uitkering plaatsvindt. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het doen van een aangifte bij het OM. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kan de gemeente constateren dat er een bijzonder onderzoek nodig is; zie hiervoor werkproces B1008 "BBZ bijzonder onderzoek".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

540 B1007 BBZ boeteonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een boeteonderzoek met betrekking tot de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente onderzoekt of zij een boete oplegt aan de uitkeringsgerechtigde naar aanleiding van het niet of te laat nakomen van de inlichtingenplicht voor de bijstandsuitkering voor zelfstandigen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

541 B1008 BBZ bijzonder onderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een bijzonder onderzoek bij vermoeden van fraude met de uitkering voor zelfstandigen (Bbz). De gemeente kan dit bijzonder onderzoek starten naar aanleiding van een  samenloopsignaal of een ander fraudesignaal; zie hiervoor werkproces B1005 "BBZ samenloopsignaal" en B1006 "BBZ ander fraudesignaal".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

543 B1010 BBZ mutatieonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek of de hoogte of de vorm van de verstrekte uitkering voor zelfstandigen (Bbz) gewijzigd dient te worden. Dit proces kan door verschillende processen worden beïnvloed, zoals door een onderzoek naar een samenloopsignaal of een ander fraudesignaal; zie hiervoor de werkprocessen B1005 "BBZ samenloopsignaal" en B1006 "BBZ ander fraudesignaal".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

544 B1011 BBZ betaling Dit werkproces betreft het verwerken van betalingen van de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). Het gaat hierbij om de administratieve verwerking van de betaling van de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

559 B1026 Minimaregeling aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een minimaregeling. Een minimaregeling is een inkomensondersteunende voorziening voor mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum. De gemeente kan deze (gedeeltelijke) vergoeding toekennen voor kosten van witgoedapparatuur, kosten voor kinderen en kosten in verband met ouderdom, een handicap of chronische ziekte. Zie voor de minimaregeling voor de kosten in verband met een ziektekostenverzekering werkproces B1261 "Collectieve aanvullende zorgverzekering".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

561 B1028 Minimaregeling betaling Dit werkproces betreft het verwerken van betalingen minimaregelingen. Dit werkproces volgt op de beoordeling van een aanvraag van een minimaregeling; zie hiervoor werkproces B1026 "Minimaregeling aanvraag". Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

562 B1030 Schuldhulpverlening schuldregeling nazorgDit werkproces betreft het uitvoeren van activiteiten ter nazorg van een hulpverleningstraject schuldhulpverlening. De gemeente voert hierbij de werkzaamheden uit die samenhangen met het aflossen van de vorderingen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

563 B1031 Schuldhulpverlening aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag schuldhulpverlening. De aanvrager die zijn schulden niet meer kan betalen kan door de gemeente ondersteund worden bij het vinden van een adequate oplossing. Het college kan de aanvraag op grond van in de wet aangegeven gronden weigeren.Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

564 B1035 Schuldhulpverlening hercontrole Dit werkproces betreft het uitvoeren van de hercontrole van het betaalplan schuldhulpverlening. De gemeente controleert periodiek of het betaalplan dient te worden herijkt. Wanneer het inkomen van een cliënt wijzigt zal zijn aflossingscapaciteit veranderen. In overleg met de schuldeiser(s) past de gemeente het betaalplan aan.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

565 B1036 Schuldhulpverlening schuldregeling beëindigingDit werkproces betreft het beëindigen van de schuldregeling schuldhulpverlening. De gemeente beëindigt een schuldregeling wanneer de cliënt zich gedurende de duur van de schuldhulpverlening heeft gehouden aan de voorwaarden van de schuldregeling (positieve beëindiging), wanneer de cliënt zich niet aan die voorwaarden heeft gehouden en daarmee de schuldregeling is mislukt (negatieve beëindiging) of wanneer de cliënt is overleden.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

566 B1037 Schuldhulpverlening WSNP-verklaring Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een WSNP-verklaring schuldhulpverlening. In deze verklaring op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt vermeld wat er is gedaan om een minnelijke schuldregeling met schuldeisers te treffen en waarom het niet gelukt is om die regeling te treffen. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

569 B1051 Afgezette gebieden betreden ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het betreden van een afgezet gebied. Deze ontheffing geeft toestemming voor het voor een bepaald doel betreden van een afgezet gebied of terrein. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

570 B1052 Afval doorzoeken vergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het doorzoeken van afval. Deze vergunning geeft een recyclingbedrijf toestemming om grof afval te doorzoeken dat aan de weg is gezet om te worden opgehaald door een afvalinzamelingsbedrijf. Het doorzoeken van huishoudelijk afval in een container of plastic zak is niet toegestaan.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

571 B1053 Bijenhouden ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het houden van bijen. Deze ontheffing geeft toestemming voor het hobby- of beroepsmatig houden van bijen binnen een afstand van dertig meter van een woning, een gebouw waar overdag mensen verblijven of de openbare weg.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

573 B1055 Bouw- en grondverklaring Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een bouw- en grondverklaring. De gemeente geeft de bouw- en grondverklaring af aan een burger of bedrijf die een hypotheek wil aanvragen. De betreffende financieringsmaatschappij of bank kan deze verklaring eisen voor verstrekking van de hypotheek. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

575 B1057 Bouwstoffen melding Dit werkproces betreft het behandelen van een via het Meldpunt bodemkwaliteit ontvangen melding bouwstoffen. De gemeente dient deze melding te ontvangen wanneer iemand grond, bouwstoffen of baggerspecie gaat gebruiken of opslaan op of in de bodem. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van een oprit of het ophogen van een tuin. Wanneer de gemelde toepassing strijdig is met lokaal beleid of wanneer de aangeleverde informatie onvoldoende is, kan de gemeente dit bij de melder aangeven.Vernietigen 50 Jaar Afgehandeld 1 x

576 B1058 Bouwwerkverbetering Dit werkproces betreft het opleggen van een verplichting voor de verbetering van een bouwwerk. Wanneer de gemeente constateert dat een woning niet voldoet aan het bouwbesluit, kan zij de eigenaar verplichten binnen een bepaalde termijn gewenste verbeteringen aan te brengen.Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

577 B1059 Preventief medisch onderzoek Dit betreft het  uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek. Het gaat hierbij om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek van medewerkers dat wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts in dienst van een gecertificeerde arbodienst. Het Preventief Medisch Onderzoek is in de plaats gekomen van het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO).Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

582 B1064 Geluidswagen ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het gebruik van een geluidswagen. De gemeente kan het gebruik van een geluidswagen enkel toestaan voor culturele, ideële of charitatieve doeleinden. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

583 B1065 Trouwlocatie Dit werkproces betreft het aanwijzen van een trouwlocatie. Wanneer men wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan op een locatie die nog niet door de gemeente als trouwlocatie is aangewezen, dient een verzoek bij de gemeente te worden gedaan om het aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie. Zie daarvoor het werkproces B1299 'Eenmalige trouwlocatie aanwijzing'.Bewaren 3 x x

584 B1066 Buitengewoon ambtenaar burgerlijke standDit werkproces betreft het vaststellen van de benoeming van een ambtenaar burgerlijke stand. Het kan hierbij gaan om een reguliere ambtenaar burgerlijke stand of om een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS). Deze functionaris voltrekt namens de gemeente huwelijken en registreert partnerschappen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

585 B1067 Schenking Dit werkproces betreft het beoordelen van een schenking aan de organisatie. Het gaat hierbij om het verzoek van een burger om een schenking aan de organisatie te doen in de vorm van geld, goederen, een gemaakte erfstelling of een legaat.Bewaren 3 x x

586 B1068 Object onder hoogspanningslijn plaatsing ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het plaatsen van een object onder een hoogspanningslijn. Deze ontheffing geeft toestemming voor het plaatsen van een object van meer dan twee meter hoogte binnen een afstand van zes meter van een hoogspanningslijn. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

588 B1070 Kamerverhuurvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een kamerverhuurvergunning. Deze vergunning geeft toestemming voor het verhuren van kamers, wanneer een eigenaar aan drie of meer personen kamers wil verhuren, wanneer een huurder aan twee of meer personen kamers wil verhuren of wanneer een huurder of eigenaar die niet in het pand woonachtig is aan drie of meer personen kamers wil verhuren. Vaak is ook een woonruimteonttrekkingsvergunning nodig; zie daarvoor werkproces B0113 "Woonruimteonttrekkingsvergunning".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

590 B1072 Meststoffen uitrijden ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het uitrijverbod van dierlijke meststoffen. Het gaat hierbij om een ontheffing van het verbod dat de gemeente in haar APV kan stellen om op zon- en feestdagen dierlijke meststoffen uit te rijden. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

592 B1075 Plantsoenenbetreding ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag om ontheffing van het verbod op het betreden van plantsoenen. Deze ontheffing geeft toestemming aan iemand die voor zijn beroep openbare plantsoenen of groenstroken buiten de wandelpanden wil betreden.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

593 B1076 Hinderlijke of schadelijke dieren houden ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het houden van hinderlijke of schadelijke dieren. Om gevolgen voor de openbare gezondheid te voorkomen, kan de gemeente regels stellen aan het houden van hinderlijke of gevaarlijke dieren. Zij kan tevens een ontheffing van dit verbod verlenen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

594 B1077 Stamboomonderzoek Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag tot stamboomonderzoek. Het stamboomonderzoek kan tegen betaling door het gemeentearchief worden uitgevoerd.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

596 B1079 Verkoopdemonstratie vergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning tot het houden van een verkoopdemonstratie. Deze vergunning geeft toestemming voor het houden van demonstraties van te verkopen producten in de openbare ruimte of in horecagelegenheden.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

598 B1081 Tweede woning vergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het gebruiken van een huis als tweede woning. De gemeente stelt deze vergunning ter bescherming van de woningvoorraad voor de lokale bevolking verplicht voor het gebruiken van een woning als tweede woning. Wanneer de aanvrager in een andere gemeente staat ingeschreven, kan de gemeente afhankelijk van het gebruik van de tweede woning toeristenbelasting of forensenbelasting heffen; zie hiervoor werkproces B0399 "Toeristenbelastingen" of B0400 "Forensenbelastingen". Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

599 B1082 Huisvestingsvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een huisvestingsvergunning. De gemeente stelt deze vergunning verplicht voor het mogen betrekken van een goedkope woning onder een bepaalde kale huurprijs of onder een bepaalde koopprijs. Op deze manier reguleert de gemeente een eerlijke verdeling van schaarse of goedkope woonruimte. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

602 B1085 Parkeervergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een parkeervergunning. Een gemeente kan een deel van het grondgebied aanwijzen waar alleen met een parkeervergunning mag worden geparkeerd. Zie voor een parkeervergunning voor een autobedrijf werkproces B0090 "Parkeervergunning autobedrijf".Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

603 B1086 Evenement organisatie Dit werkproces betreft het organiseren van een evenement door de organisatie. Zo organiseert een gemeente werkbezoeken, Koningsdag en de Sinterklaasintocht.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

605 B1088 Geschenk melding Dit werkproces betreft het behandelen van de melding van de ontvangst van een geschenk. Het gaat hierbij om de melding van een medewerker dat hij een geschenk heeft ontvangen. Geschenken en giften die een medewerker uit hoofde van zijn functie ontvangt zijn eigendom van de organisatie en hier wordt een bestemming voor gezocht. Op deze manier wordt de bestuurlijke integriteit gewaarborgd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

606 B1089 Gemeentelijk pand beheer en onderhoudDit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud onderhouden en beheren van een gemeentelijk pand. De gemeente heeft onder meer gebouwen in beheer als kantoorpand, wijkcentrum of sportaccommodatie.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

607 B1090 Oudheidkundige vondst melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van een (oudheidkundige) vondst. De gemeente registreert archeologische vondsten om op die manier de archeologische verwachtingskaart van de gemeente te verfijnen. Deze kaart is onder andere gebaseerd op hoogtegegevens, maar er is ook informatie in verwerkt uit opgravingen en vondstmeldingen uit het verleden. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

609 B1092 Kinderopvang kosten tegemoetkoming Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een tegemoetkoming voor kinderopvang. De gemeente kan een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang verstrekken voor 1/3 deel of 1/6 deel van de kosten. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

610 B1093 Handhaving door gemeente Dit werkproces betreft het uitvoeren van de handhaving van wet- en regelgeving door de gemeente. Wanneer de gemeente tijdens het uitvoeren van toezicht een overtreding constateert, zal zij overgaan tot de handhavingsprocedure. Na de beoordeling van de overtreding en wanneer een vooraankondiging geen effect heeft gehad, past de gemeente bestuursdwang toe of legt zij een dwangsom op. Dit werkproces kan volgen op de verschillende toezicht-processen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

611 B1094 Verklaring van geen bezwaar Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar. Het gaat hierbij om een goedkeuringsbesluit waarmee de gemeente preventief toezicht kan toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afsteken van professioneel vuurwerk of het laten opstijgen van een luchtballon, waarvoor afgezien van de goedkeuring van andere instanties ook een verklaring van geen bezwaar van de gemeente is vereist.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

612 B1095 Wmo maatwerkvoorziening Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een niet-algemene voorziening in het kader van de Wmo 2015. Het gaat hier om een generiek werkproces voor een specifieke voorziening die een gemeente kan verstrekken als onderdeel van een maatwerkvoorziening. Voor verschillende voorzieningen die door veel gemeenten worden verstrekt hebben wij specifieke werkprocessen opgenomen, maar een gemeente kan altijd meer voorzieningen aanbieden.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

613 B1096 Klokkenluidersregeling melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding op grond van de klokkenluidersregeling. Een klokkenluider is een medewerker die een misstand binnen de organisatie wil aankaarten. Hier bestaat een interne procedure voor waarbij de klokkenluider de informatie niet openbaar mag maken.Bewaren 3 x x

614 B1097 Voor kennisgeving aannemen Dit werkproces betreft het voor kennisgeving aannemen van bescheiden. Dit werkproces dient gebruikt te worden voor die kennisgevingen die de organisatie ontvangt die slechts van beperkt of van tijdelijk belang zijn. Wanneer later blijkt dat de kennisgeving aanleiding vormt om nieuw beleid te gaan opstellen, dient voor een ander werkproces te worden gekozen zoals B0777 "Beleid opstelling".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

616 B1099 Aansprakelijkstelling door eigen organisatieDit werkproces betreft het uitvoeren van een aansprakelijkstelling door de eigen organisatie. Wanneer aan een eigendom van de organisatie schade is toegebracht en de veroorzaker bekend is, zal de organisatie deze door middel van een claim aansprakelijk stellen. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

617 B1100 Informatieverzoek door derde Dit werkproces betreft het behandelen van een informatieverzoek van derden. Het gaat hierbij om een generiek werkproces waarbij de organisatie om van allerlei informatie kan worden gevraagd. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

619 B1102 Inburgeringstraject Dit werkproces betreft het laten deelnemen van burgers aan een inburgeringstraject. Het inburgeringstraject bestaat uit een cursus waarin de Nederlandse taal en kennis over de Nederlandse samenleving aan bod komt. Hier kan ook een stage aan verbonden zijn. Het traject eindigt met het afleggen van het inburgeringsexamen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

620 B1103 WKPB mutatie verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie in het WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) register. Het register geeft inzicht in de publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel (gebouw of stuk grond) rusten. Op die manier kan de eigenaar van een perceel achterhalen wat hij met een huis of stuk grond mag doen of waar hij rekening mee moet houden. Wanneer er een besluit wordt genomen dat een publiekrechtelijke beperking inhoudt, dient dit binnen 4 dagen in het WKPB-register te worden verwerkt. De WKPB-besluiten zijn benoemd in de bijlage bij het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.Bewaren 3 x x

621 B1104 Voorkeursrecht gemeente vestiging Dit werkproces betreft het behandelen van de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht op percelen. Wanneer een gemeente een voorkeursrecht vestigt op een perceel leidt dat ertoe dat de eigenaar of eigenaren daarvan, evenals de beperkt gerechtigden, niet meer vrijelijk over de betreffende grond kunnen beschikken. Wanneer de eigenaar besluit de grond te verkopen, dient hij dit in eerste instantie aan de gemeente te koop aan te bieden; zie daarvoor werkproces B1404 "Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop meldingen". Bewaren 3 x x

622 B1105 Vrijwilliger van het jaar Dit werkproces betreft het benoemen en huldigen van een vrijwilliger van het jaar. De gemeente kan op deze manier haar waardering laten blijken voor een vrijwilliger die zich in een bepaalde periode op een bijzondere wijze binnen de gemeente heeft ingezet voor het vrijwilligerswerk.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

623 B1106 Gevonden voorwerp melding Dit werkproces betreft het verwerken van de aanmelding van een gevonden voorwerp. De gemeente is volgens het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de zorg voor onbeheerde zaken. In het kader daarvan houdt zij een registratie bij van gevonden en verloren voorwerpen. Indien het gaat om een gevonden reisdocument, dient dit van rechtswege te worden vernietigd en er wordt een kennisgeving hiervan naar de burger gestuurd. Een gevonden rijbewijs kan onder bepaalde voorwaarden aan de burger worden teruggegeven. De burger dient te verklaren dat hij is gewezen op de mogelijk risico's van identiteitsfraude. Voor vreemdelingendocumenten dient de gemeente contact op te nemen met de IND om te bepalen of het document teruggegeven of vernieuwd dient te worden.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

624 B1107 Pleegkind melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van verzorging, vertrek of overlijden van een pleegkind. De verzorging of opvoeding van een pleegkind door een particulier of binnen een inrichting dient binnen een week na opname te worden gemeld bij de gemeente waar het pleegkind verblijft. Het vertrek of overlijden van het pleegkind dient eveneens te worden gemeld.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

625 B1108 Kinderdagverblijf/ BSO inschrijving Dit werkproces betreft het beoordelen van de inschrijving van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (BSO) in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Wanneer iemand een kinderdagverblijf of BSO wil beginnen, dient dit gemeld te worden bij de gemeente. Ouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag ontvangen, wanneer hun kinderen worden opgevangen bij kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang is geregistreerd. De GGD inspecteert het kinderverblijf of de BSO voordat de gemeente besluit om het al of niet in het register op te nemen. Per 1 januari 2018 zijn de resterende peuterspeelzalen omgezet tot kinderdagverblijf in het register.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

628 B1111 Vuurwerkopslag melding Dit werkproces betreft het behandelen van een vuurwerkopslag melding. De ondernemer die vuurwerk opslaat dient te voldoen aan de richtlijnen van het Vuurwerkbesluit. De gemeente beoordeelt aan de hand van de melding of de ondernemer hieraan voldoet en stelt eisen wanneer dit niet het geval is.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

629 B1112 Vuurwerkverkoopvergunning Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een vuurwerkverkoopvergunning. Deze vergunning geeft ondernemers toestemming om op 29, 30 en 31 december consumentenvuurwerk te mogen verkopen, aan te bieden en beschikbaar te stellen aan particulieren.  Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

641 B1113 Klein kansspel melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding van het houden van een klein kansspel waarbij prijzen worden uitgereikt. Deze melding dient twee weken tevoren te worden ingediend voor het houden van een kienspel (bingo), vogelpiekspel of een rad van avontuur ten bate van een niet met het algemeen belang in strijd zijnd doel. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

647 B1119 Gemeenschappelijke regeling beheer Dit werkproces betreft het beheren van een gemeenschappelijke regeling. De gemeente ziet toe op en heeft soms inspraak in het functioneren van een gemeenschappelijke regeling waar zij in deelneemt; zie voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met een ander overheidsorgaan werkproces B0017 "Gemeenschappelijke regeling". Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

648 B1120 Samenwerkingsovereenkomst Dit werkproces betreft het uitvoeren van het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente kan een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een andere overheidsinstelling of met een natuurlijk rechtspersoon. Hier wordt ook de term "convenant" voor gebruikt. Ook een samenwerkingsovereenkomsten die de gemeente afsluit met het oog op gegevensuitwisseling valt hieronder.Bewaren 3 x x

649 B1121 Adhesiebetuiging Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een adhesiebetuiging. De gemeenteraad kan een adhesiebetuiging aannemen om haar steun te betuigen aan een bepaald maatschappelijk thema en deze naar een ander overheidsorgaan sturen.Bewaren 3 x x

650 B1122 Contract mutatie verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie van een lopend contract. Een contract is een overeenkomst die de organisatie met een derde is aangegaan voor de levering van een product of dienst. Zie voor het beheren van verzekeringen werkproces B0715 "Verzekeringbeheer".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

651 B1123 Jaarverslag opstelling Dit werkproces betreft het opstellen van een jaarverslag. Het gaat hierbij om een generiek werkproces dat gebruikt kan worden voor alle jaarverslagen die door de organisatie worden opgesteld, zoals het milieujaarverslag, het burgerjaarverslag en het sociale jaarverslag.Bewaren 3 x x

652 B1124 Gemeentelijk groen aanleg/reconstructieDit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van gemeentelijk groen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. De aanleg of reconstructie van gemeentelijke groen maakt hier onderdeel van uit.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

653 B1125 Gemeentelijk groen beheer en onderhoudDit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van gemeentelijk groen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen maakt hier onderdeel van uit. Het plaatsen en legen van bladkorven. Deze bladkorven dienen om de bladeren van gemeentelijke bomen in te verzamelen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

654 B1126 Straatverlichting aanleg/reconstructie Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van straatverlichting. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare infrastructuur. De aanleg of reconstructie van straatverlichting maakt hier onderdeel van uit.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

655 B1127 Straatverlichting beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van straatverlichting. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare infrastructuur. Het beheer en onderhoud van de straatverlichting maakt hier onderdeel van uit.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

656 B1128 Rioolstelsel aanleg/reconstructie Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een rioolstelsel. De gemeente is op grond van de Wet milieubeheer verplicht om voor riolering te zorgen. In het kader hiervan zorgt zij voor de aanleg of reconstructie van rioolstelsels.Bewaren 3 x x

657 B1129 Rioolstelsel beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van rioolstelsels. De gemeente is op grond van de Wet milieubeheer verplicht om voor de riolering te zorgen. Sommige rioolstelsels die op particulier terrein liggen onderhoudt de gemeente echter niet. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

658 B1130 Waterwerk aanleg/reconstructie Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een waterwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare infrastructuur. Het aanleggen van waterwerken maakt hier onderdeel van uit. Onder waterwerken verstaan wij vijvers, sloten, duikers inclusief hun beschoeiingen of natuurvriendelijke oevers.Bewaren 3 x x

659 B1131 Waterwerk beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van waterwerken. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare infrastructuur. Het onderhouden van waterwerken maakt hier onderdeel van uit. Onder waterwerken verstaan wij vijvers, sloten, duikers inclusief hun beschoeiingen of natuurvriendelijke oevers.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

660 B1132 Weg aanleg/reconstructie Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een weg. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare infrastructuur. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook de viaducten en rotondes.Bewaren 3 x x

661 B1133 Weg beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van wegen. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare infrastructuur. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook de viaducten en rotondes. Het onderhoud van de bermen valt ook onder dit werkproces.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

662 B1134 Straatmeubilair aanleg Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van straatmeubilair. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare infrastructuur. Het straatmeubilair bestaat onder meer uit afvalbakken, afzetpalen, autostopinstallaties, banken, bloembakken, bushaltes, fietsaanleunhekken, hoogtebegrenzers, parkeerautomaten, parkeerbeugels, picknicktafels, praatpalen, reclamezuilen, straatnaamborden, verkeersregelinstallaties, vlaggenmasten en wegmarkeringen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

663 B1135 Straatmeubilair beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van straatmeubilair. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare infrastructuur. Het straatmeubilair bestaat onder meer uit abri's, afvalbakken, afzetpalen, autostopinstallaties, banken, beveiligingspalen, bloembakken, boombeschermers, boomroosters, fietsenrekken, fietsleunbeugels, hekwerken,  informatieborden, hoogtebeschermers, parkeerautomaten, parkeerbeugels, picknicktafels, praatpalen, reclamezuilen, straatnaamborden, verkeersregelinstallaties, vlaggenmasten en wegmarkeringen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

664 B1136 Speeltuin aanleg/reconstructie Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een speeltuin. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare ruimte. De aanleg of reconstructie van een speeltuin maakt hier onderdeel van uit.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x



665 B1137 Haven aanleg/reconstructie Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een haven. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare infrastructuur. De aanleg of reconstructie van een haven maakt hier onderdeel van uit. Bewaren 3 x x

666 B1138 Verkeerstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van een verkeerstelling. Om de verkeersintensiteit of de gereden snelheid te kunnen meten op een bepaalde weg kan de gemeente een verkeerstelling houden met behulp van lussen in het wegdek, met mobiele tellers of met een verkeersradar of verkeersregelinstallatie. Omdat er geen camera aanwezig is, wordt de verkeersteller niet gebruikt om snelheidsovertredingen te constateren.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

667 B1139 Gebruiksondersteuning informatiesysteemDit werkproces betreft het op verzoek ondersteunen van een eindgebruiker bij het gebruik van een informatiesysteem.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

668 B1140 Licentiebeheer Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer over het overzicht van beschikbare en toegewezen licenties. Zie voor de aanschaf van een applicatie werkproces B0574 "Inkoop product of dienst", voor een aanpassing van het contract werkproces B1350 "Contracten aanpassing" en voor een beëindiging van het contract werkproces B1349 "Contract beëindiging".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

669 B1141 Configuratiebeheer applicatie Dit werkproces betreft het beheren van een configuratieoverzicht waarin gegevens over de applicatieonderdelen zijn vastgelegd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

670 B1142 Configuratiebeheer systeem Dit werkproces betreft het beheren van een configuratieoverzicht waarin gegevens over de systeemonderdelen zijn vastgelegd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

671 B1143 Burgemeestersbenoeming Dit werkproces betreft het behandelen van een (her)benoeming van een burgemeester. Het openstellen van de vacature gebeurt door de commissaris van de Koning in samenspraak met de gemeenteraad en de speciaal ingestelde vertrouwenscommissie. De uiteindelijke benoeming zelf geschiedt bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar. Na die periode kan hij na goedkeuring door de gemeenteraad worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar.Bewaren 3 x x

672 B1144 Accountantscontrole Dit werkproces betreft het behandelen van de accountantscontrole van de jaarrekening. Deze controle vindt plaats met het doel zekerheid te verschaffen over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening, zodat de organisatie bij toekomstige beslissingen zich op de jaarrekening kan baseren. De accountant legt zijn oordeel vast in een controleverklaring.Bewaren 3 x x

673 B1145 Vraag Reglement van Orde Dit werkproces betreft het behandelen van een vraag die op basis van het Reglement van Orde is gesteld. Een raadslid dient een schriftelijke vraag aan het college of de burgemeester bij de griffier in te dienen en deze verspreidt de vraag zo snel mogelijk onder de overige raadsleden, het college of de burgemeester. De vraag kan mondeling of schriftelijke worden beantwoord. De mondelinge beantwoording zal, indien de vraag binnen een bepaalde termijn voor aanvang van de raadsvergadering is ingediend, in de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvinden. Een schriftelijk antwoord zal door de griffier worden verspreid. Wanneer het college of de burgemeester niet tijdig de vraag kunnen beantwoorden, dienen zij gemotiveerd aan te geven binnen welke termijn zij de vraag wel kunnen beantwoorden. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

674 B1146 Brief aan gemeenteraad(slid) Dit werkproces betreft het behandelen van een brief gericht aan de gemeenteraad of een van haar leden. De brieven die aan de raad als geheel zijn gericht worden op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken voor de raadsvergadering geplaatst en tijdens de vergadering behandeld. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

675 B1147 Burgerinitiatief Dit werkproces betreft het behandelen van een burgerinitiatief. Een initiatiefgerechtigde kan een burgerinitiatiefvoorstel indienen om een voorstel of onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Wanneer een inwoner kiesgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezing van de betreffende gemeente is hij eveneens initiatiefgerechtigd. Bewaren 3 x x

676 B1148 Enquête door gemeenteraad Dit werkproces betreft het uitvoeren van een enquête in het kader van het enquêterecht van de gemeenteraad. De raad heeft het recht van enquête op basis waarvan zij een onderzoek kan instellen. Tijdens dit onderzoek kunnen de raadsleden medewerkers of bestuurders horen die verantwoording hebben gedragen voor langdurend falend beleid. Dit wordt ook wel het onderzoeksrecht van de gemeenteraad genoemd op grond van artikel 155a t/m f van de Gemeentewet.Bewaren 3 x x

677 B1149 Reglement van Orde Dit werkproces betreft het opstellen of aanpassen van het Reglement van Orde. In dit Reglement is vastgelegd hoe de vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissies verlopen. Bewaren 3 x x

678 B1150 Vraag van raadslid Dit werkproces betreft het behandelen van een vraag van een raadslid. Het gaat hierbij om een schriftelijke vraag die een raadslid individueel aan het college kan stellen via de Raadsgriffie met het doel opheldering te krijgen over een bepaald onderwerp. Het college heeft voor het beantwoorden van deze vragen een langere termijn dan voor de vragen die op basis van het Reglement van Orde worden gesteld; zie daarvoor werkproces B1145 "Vraag Reglement van Orde".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

679 B1151 Bestuurlijke verslaglegging college Dit werkproces betreft het uitvoeren van de verslaglegging van een collegevergadering. Waar het werkproces B0014 "Bestuurlijke besluitvorming" een specifiek voorstel voor het college en eventueel de gemeenteraad volgt, is dit werkproces gericht op de verslaglegging van een vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. De documenten hebben betrekking op meerdere voorstellen en alle andere zaken die tijdens een vergadering worden besproken. De gemeente dient te bepalen hoe zij gebruik maakt van deze twee werkprocessen.Bewaren 3 x x

680 B1152 Disciplinaire maatregel Dit werkproces betreft het uitvoeren van een disciplinaire maatregel tegen een personeelslid. Een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd wanneer daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld in geval van plichtsverzuim. Men kan kiezen voor een van de volgende disciplinaire maatregelen: een schriftelijke berisping, het verplicht arbeid verrichten buiten de geldende werktijd, een vermindering van de vakantie-uren, het opleggen van een geldboete, inhouding van het salaris, het ontnemen van een gebruikelijk periodiek, een tijdelijke vermindering van het salaris, plaatsing in een andere functie, schorsing of ontslag; zie voor de laatste drie de specifieke werkprocessen B1389 "Functiewijziging", B1153 "Schorsing" of B0601 "Uitdiensttreding".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

681 B1153 Schorsing Dit werkproces betreft het uitvoeren van een schorsing van een personeelslid. Een schorsing is een disciplinaire maatregel die een medewerker kan worden opgelegd wanneer daartoe aanleiding bestaat. Het kan hierbij gaan om een schorsing in het belang van de dienst, een schorsing wanneer een medewerker strafrechtelijk vervolgd wordt of een schorsing bij een voornemen tot het verlenen van strafontslag. Tijdens de tijdelijke schorsing kan de bezoldiging geheel of gedeeltelijk worden ingehouden. Zie voor overige disciplinaire maatregelen werkproces B1152 "Disciplinaire maatregel".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

682 B1154 Vergunning/ontheffing intrekking Dit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekking van een vergunning of ontheffing. Het gaat hierbij om een generiek werkproces voor alle soorten vergunningen en ontheffingen. Het intrekken van een vergunning kan de meest vergaande vorm van handhaving zijn in het geval van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bouwwerk of voor de activiteit exploiteren van een milieu-inrichting. In dat geval wordt dit proces getriggerd door werkproces B1093 "Handhaving door gemeente". Bovendien kan een afgegeven omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bouwwerk worden ingetrokken wanneer binnen bepaalde tijd geen start wordt gemaakt met de bouw.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

683 B1155 Toezicht Dit werkproces betreft het uitvoeren van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Dit is een generiek werkproces. Wanneer tijdens het toezicht blijkt dat er sprake is van een situatie die in strijd is met de wet- en regelgeving, zal over worden gegaan op bestuursrechtelijke handhaving; zie daarvoor werkproces B1093 "Handhaving door gemeente". Naast dit generieke werkproces zijn er ook specifieke toezicht-werkprocessen: werkproces B0529 "Bestemmingsplan toezicht", B0624 "Horeca toezicht", B0775 "Milieutoezicht" en B1327 "Omgevingsvergunning toezicht realisatie".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

684 B1156 Activiteitenbesluit melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit worden drie typen ondernemingen onderscheiden. Bedrijven die onder type A vallen belasten het milieu weinig en voor het oprichten of veranderen daarvan hoeft geen melding te worden gedaan of een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Voor de ondernemingen die onder type B vallen dient wel een melding te worden gedaan en daar is dit werkproces voor bedoeld. Het gaat hierbij onder meer om bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven. Wanneer tevens een omgevingsvergunning nodig is voor een bepaalde activiteit, dient de melding tegelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning te worden gedaan. Voor bedrijven die het milieu omvangrijk belasten en onder type C vallen dient altijd een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieu-inrichting te worden aangevraagd. Zie hiervoor werkproceBewaren 3 x x

685 B1157 Standplaatsvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning. Deze vergunning geeft toestemming voor het innemen van een plaats op of aan de (openbare) weg of op een plaats die publiek toegankelijk is. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

687 B1159 Voorwerp op of aan de weg plaatsen ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod een voorwerp op of aan de weg te plaatsen. Deze ontheffing geeft toestemming voor het plaatsen van een object als een container of een bouwkeet op de openbare weg. Meestal wordt hier een parkeervak voor gebruikt. Dit werkproces geldt ook voor de ontheffing voor het plaatsen van een gedenkteken voor een verkeersslachtoffer of een slachtoffer van zinloos geweld, mits de gemeente de beheerder is van de betreffende weg.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

688 B1160 Representatie Dit werkproces betreft het uitvoeren van representatie van de gemeente. Denk hierbij aan het overbrengen van gelukwensen, rouwbeklag, dankbetuigingen, het verrichten van een opening of vertegenwoordiging namens de gemeente door de burgemeester of een wethouder.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

689 B1161 Vergunning/ontheffing aanvraag bij derdeDit werkproces betreft het uitvoeren van een de aanvraag van een vergunning of ontheffing door de organisatie. De organisatie kan bij het uitvoeren van een project een vergunning of ontheffing nodig hebben van een ander overheidsorgaan. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

690 B1162 Bezwaarschrift bij derde Dit werkproces betreft het indienen van een bezwaarschrift door de eigen organisatie. Wanneer de eigen organisatie het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan, kan zij hier een bezwaarschrift tegen indienen binnen de termijn die daarvoor staat.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

691 B1163 Jachtrecht verhuur Dit werkproces betreft het uitvoeren van de verhuur van het jachtrecht op gemeentegrond. De gemeente kan als eigenaar van grond en daarmee als jachthouder, het jachtrecht verhuren aan derden.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

715 B1164 Voorwerp op, in of boven openbaar water plaatsen meldingDit werkproces betreft het behandelen van een melding om een voorwerp op, in of boven openbaar water te plaatsen. Denk hierbij aan het plaatsen van een steiger, een meerpaal of een ander permanent voorwerp. Deze melding dient twee weken tevoren te worden gedaan.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

716 B1165 Brondocument burgerlijke stand beoordelingNVVB benaming Brondocument beoordelen. Dit werkproces betreft het beoordelen op vorm en inhoud van een origineel, gewaarmerkt brondocument dat ter zake van een bepaald rechtsfeit wordt aangeboden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een huwelijksakte, een geboorteakte of een overlijdensakte en de gemeente accepteert een dergelijk document pas na een grondige beoordeling. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

717 B1166 BRP adresonderzoek NVVB benaming Adresonderzoek instellen. Dit werkproces betreft het uitvoeren van een adresonderzoek bij twijfel over de verblijfplaatsgegevens in de BRP. Wanneer blijkt dat de adresgegevens onjuist zijn, zullen de juiste gegevens ambtshalve worden gewijzigd of worden opgenomen. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

718 B1167 BRP PROBAS-melding NVVB benaming PROBAS-melding. Dit werkproces betreft het verwerken van een melding inzake een geprivilegieerde uit de Protocollaire Basisadministratie (PROBAS). Geprivilegieerden hebben de keuze om zich al dan niet aan te melden voor inschrijving in de BRP. Het gaat hierbij om personen die op Nederlands grondgebied werkzaam zijn als diplomatiek of consulair ambtenaar of die in dienst zijn bij een internationale organisatie of hun inwonende gezinsleden. De gemeente wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld wanneer een geprivilegieerde zich in de gemeente vestigt of vertrekt of wanneer persoons- of adresgegevens wijzigen. De gemeente dient los van de BRP een administratie bij te houden van alle geprivilegieerden die in de gemeente woonachtig zijn.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

720 B1169 Buitenlands rijbewijs omwisseling Dit werkproces betreft het behandelen van de omwisseling van een buitenlands rijbewijs. Iemand met een geldige verblijfstitel die staat ingeschreven in de BRP kan een geldig buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

721 B1170 Linnen rijbewijs omwisseling Dit werkproces betreft het behandelen van de omwisseling van een linnen rijbewijs. Indien het linnen rijbewijs is afgegeven na 30 juni 1980 en of zijn geldigheid heeft verloren op of na 1 juni 1985 kan het rijbewijs worden omgewisseld. De houder dient wel aan te geven dat hij door bijzondere omstandigheden de aanvraag voor omwisseling niet voor 1 juni 1996 heeft ingediend.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

722 B1171 Militair rijbewijs omwisseling Dit werkproces betreft het behandelen van de omwisseling van een Nederlands militair rijbewijs. Binnen een half jaar na afgifte kan het militair rijbewijs omgezet worden naar een normaal rijbewijs. Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

723 B1172 Reisdocument aanschrijving NVVB benaming Reisdocumenten aanschrijven. Dit werkproces betreft het verstrekken van een aanschrijving over de mogelijkheid of noodzaak tot aanschaf of vernieuwing van een reisdocument. Zowel het paspoort als de identiteitskaart hebben sinds 10 maart 2014 een geldigheidsduur van tien jaar, waarna ze moeten worden vernieuwd. Reisdocumenten die voor die datum zijn afgegeven waren vijf jaar geldig en reisdocumenten afgegeven aan personen onder de 18 zijn nog steeds maar 5 jaar geldig. De gemeente schrijft de houder van een paspoort of identiteitskaart wiens reisdocument bijna verloopt aan, met de melding dat deze verlengd dient te worden.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

724 B1173 Rijbewijs niet-ingezetene NVVB benaming Rijbewijzen. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een rijbewijs door een niet-ingezetene ingeschreven persoon. Dit is alleen mogelijk wanneer de aanvrager zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland woont en hij als niet-ingezetene ingeschreven kan zijn in de BRP. Het kan ook gaan om een buitenlands student die niet in de BRP maar wel bij een Nederlandse universiteit of een instelling binnen het middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs ingeschreven staat.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

725 B1174 BurgerServiceNummer (BSN) foutafhandelingNVVB benaming BSN foutafhandeling. Dit werkproces betreft het beoordelen van fouten in de burgerservicenummers. Een vermoeden van een fout kan afkomstig zijn van een derde die gebruik maakt van het burgerservicenummer, van een burger, van het Foutenmeldpunt of van een andere gemeente.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

726 B1175 BurgerServiceNummer (BSN) voorraadbeheerNVVB benaming BSN voorraadbeheer. Dit werkproces betreft het behandelen van het beheer van de voorraad burgerservicenummers. De gemeente is verantwoordelijk voor het geautomatiseerd toekennen van de burgerservicenummers. De gemeente bestelt via een GBA-bericht telkens een nieuwe voorraad. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

727 B1176 Gezag over minderjarige reconstructie NVVB benaming Gezag minderjarige bepalen Dit werkproces betreft het beoordelen van het gezag over minderjarigen door reconstructie van de gezagssituatie vanaf geboorte tot heden. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

728 B1177 BRP inzage persoonsgegevens en verstrekking verzoekNVVB benaming Inzagerecht en opgaaf verstrekkingen. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag van een inwoner op grond van het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens in de BRP en de verstrekking aan derden. Gegevens met betrekking tot de verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP aan derden worden ook wel protocolgegevens genoemd. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking aan overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen is niet door een burger te voorkomen.Vernietigen 20 Jaar Afgehandeld 1 x

729 B1178 Verkiezing kandidaatstelling NVVB benaming Kandidaatstelling. Dit werkproces betreft het behandelen van de kandidaatstelling bij een verkiezing. Het kan hierbij om de kandidaatstelling gaan voor een gemeenteraadsverkiezing. Wanneer het om de verkiezing voor een hoger orgaan gaat, is dit werkproces alleen van toepassing indien in de gemeente een hoofdstembureau is gevestigd. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

730 B1179 EU-onderdaan registratie voor verkiezingNVVB benaming Registratie EU onderdaan. Dit werkproces betreft het verwerken van een schriftelijke verklaring van een EU-onderdaan dat hij zijn kiesrecht voor het Europees Parlement in Nederland wil uitoefenen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 1 x

731 B1180 Raads(commissie)lid tijdelijke vervangingNVVB benaming Tijdelijke vervanging raadsleden. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag van een raadslid of een raadscommissielid om hem of haar tijdelijk te vervangen wegens ziekte of zwangerschap en bevalling. Zie voor de benoemingsprocedure van de tijdelijke opvolger werkproces B0797 "Raads(commissie)lid vacature". Bewaren 3 x x

732 B1181 Wmo voorziening rolstoel Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een rolstoelvoorziening in het kader van de Wmo 2015. Het kan hierbij gaan om een nieuwe rolstoel of om de aanpassing van een in gebruik zijnde rolstoel. Naast eventuele andere producten of diensten maakt dit onderdeel uit van de maatwerkvoorziening Wmo.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

733 B1182 Wmo voorziening huishoudelijke hulp Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een huishoudelijke voorziening in het kader van de Wmo 2015. Deze huishoudelijke hulp niveau II bestaat uit schoonmaakwerkzaamheden in combinatie met begeleiding om de cliënt te leren en te stimuleren het huishouden te organiseren. De focus ligt hierbij op het gestructureerd voeren van een huishouden, meer dan op het schoonhouden van het huis. Deze voorziening kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening voor multi-probleemgevallen. Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

734 B1183 Wmo voorziening vervoer Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een vervoersvoorziening in het kader van de Wmo 2015. Het kan hierbij gaan om groepsvervoer, een scootmobiel, een al dan niet aangepaste bruikleenauto of een al dan niet aangepaste gesloten buitenwagen. Naast eventuele andere producten of diensten maakt dit onderdeel uit van de maatwerkvoorziening Wmo.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

735 B1184 Wmo voorziening woningaanpassing Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een voorziening woningaanpassing in het kader van de Wmo 2015. Het gaat hierbij om een bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte; denk aan een douchestoel, handgreep, traplift, badlift, een verrijdbare tillift of een grootschaliger woningaanpassing. Naast eventuele andere producten of diensten maakt dit onderdeel uit van de maatwerkvoorziening Wmo. Roerende woonvoorzieningen (zoals een verrijdbare tillift, een badlift of een douchestoel) worden in natura in bruikleen verstrekt en onroerende woonvoorzieningen (zoals een toilet op etage, een automatische deuropener of het verbreden van toegangsdeuren) worden in eigendom van de eigenaar van de woning verstrekt.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

712 B1185 Wmo voorziening herindicatie Dit werkproces betreft het uitvoeren van een herindicatie voor een Wmo voorziening. De gemeente verstrekt sommige Wmo-voorzieningen alleen voor de duur van een indicatie. Na afloop van de indicatie bekijkt de gemeente of de voorziening moet worden voortgezet of gewijzigd. Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

713 B1186 Wmo voorziening beëindiging Dit werkproces betreft het uitvoeren van een beëindiging van een Wmo voorziening. De gemeente beëindigt een Wmo-voorziening wanneer een cliënt overleden, hersteld of verhuisd is. Dit zal blijken tijdens een herindicatie of de controle van het PGB-verantwoordingsformulier; zie hiervoor werkproces B1185 "Wmo voorziening herindicatie". De gemeente kan tevens een Wmo-voorziening beëindigen indien: de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, de maatwerkvoorziening of het PGB niet meer toereikend is, de cliënt niet aan de voorwaarden voor de maatwerkvoorziening of het PGB voldoet of indien de cliënt de maatwerkvoorziening of het PGB niet of voor een ander doel gebruikt.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

736 B1188 Wmo voorziening voortzetting Dit werkproces betreft het behandelen van een voortzetting van een Wmo voorziening. Na een herindicatie kan de gemeente besluiten om een WMO-voorziening voort te zetten; zie hiervoor werkproces B1185 "Wmo voorziening herindicatie".Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

701 B1189 PGB-ZIN overstap aanvraag Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag om over te stappen van een PersoonsGebonden Budget naar Zorg In Natura of andersom. Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

702 B1190 Beroep WOZ Dit werkproces betreft het behandelen van een beroepschrift tegen een WOZ-waarde. De gemeente ontvangt van het gerechtscollege een mededeling dat er een beroepschrift is ingediend tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, die ook tijdens de bezwaarprocedure niet is gewijzigd. Dit proces geldt eveneens voor een hoger beroep bij het gerechtshof. Vernietigen 12 Jaar Afgehandeld 2 x

703 B1191 Tijdelijk huisverbod oplegging Dit werkproces betreft het beoordelen van het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Door een tijdelijk huisverbod op te leggen kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tijdelijk uit huis geplaatst worden, om escalatie van geweld te voorkomen en een periode van rust te creëren. Op dat moment zal de hulpverlening aan alle betrokken personen gestart worden. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

707 B1195 Beheersverordening opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een beheersverordening. De gemeente stelt voor gebieden waar niet of nauwelijks ruimtelijke ontwikkelingen zijn te verwachten, in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening vast. Het vaststellen van een beheersverordening kent een eenvoudiger procedure dan een bestemmingsplan.Bewaren 3 x x

708 B1196 Beheersverordening buitentoepassingsverklaringDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een buitentoepassingsverklaring van een beheersverordening op grond van de Wro. De gemeente stelt een beheersverordening vast om bestaande ruimtelijke functies juridisch vast te leggen in gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden verwacht. Wanneer in het gebied toch ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt moeten worden,  zal de gemeente een buitentoepassingverklaring vaststellen van (een deel van) de beheersverordening.Bewaren 3 x x

709 B1197 Structuurvisie opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een structuurvisie. De structuurvisie is een planologisch plan voor het grondgebied van de gemeente, een deel van het grondgebied of voor het grondgebied van meerdere gemeenten. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied en de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid.Bewaren 3 x x

711 B1199 Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een voorbereidingsbesluit van een bestemmingsplan. Wanneer de gemeente de bestemming van een stuk grond wil veranderen, kan de gemeente een voorbereidingsbesluit nemen, zodat er geen omgevingsvergunningen afgegeven kunnen worden op grond van de huidige bestemming. Binnen twee jaar dient de gemeente dan een bestemmingsplan op te stellen voor het gebied; zie hiervoor werkproces B0511 "Bestemmingsplan opstelling". Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

737 B1200 Bestemmingsplan wijziging Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan. Zie voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan werkproces B0511 "Bestemmingsplan opstelling". Belanghebbenden kunnen geen bezwaar aantekenen tegen de wijziging van een bestemmingsplan. Enkel wanneer zij tijdens de ontwerpfase van de wijziging een zienswijze hebben ingediend, kunnen zij beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bewaren 3 x x

738 B1201 Exploitatieplan opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een exploitatieplan in het kader van de Wro. Wanneer een gemeente een ruimtelijk besluit neemt om het realiseren van een bouwplan mogelijk te maken, dient zij afspraken te maken over de kosten die de gemeente zal moeten maken om de grondexploitatie mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de kosten van bouw- en woonrijp maken, groenvoorzieningen, milieu- en archeologisch onderzoek en bodemsanering. Indien de gemeente voorafgaand aan het ruimtelijk besluit nog geen anterieure grondexploitatieovereenkomst met de grondeigenaar of initiatiefnemer heeft gesloten, zal zij dit verplichtend exploitatieplan tegelijk met dat ruimtelijk besluit vaststellen.Bewaren 3 x x

739 B1202 BAG mutatie verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Wanneer er een adres of een gebouw wijzigt of wanneer er een nieuw adres of gebouw ontstaat, dient dit verwerkt te worden in de BAG. Dit is een intern werkproces dat getriggerd kan worden door verschillende andere werkprocessen binnen het taakgebied ruimtelijke ordening. (De NVVB heeft hiervoor het procesmodel "BAG-meldingen verwerken".)Bewaren 3 x x

740 B1203 BAG terugmelding Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek naar een terugmelding in het kader van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De terugmelding over een mogelijk onjuist gegeven in de BAG kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van een afnemer, een belanghebbende of de ambtenaar die de gegevens in de BAG verwerkt.Bewaren 3 x x

741 B1204 Gebruiksmelding brandveilig gebruik Dit werkproces betreft het beoordelen van een gebruiksmelding brandveilig gebruik. Afhankelijk van de manier waarop een gebouw gebruik wordt, geldt voor bepaalde gebouwen de plicht om het gebruik ervan te melden bij de gemeente op basis van het Bouwbesluit. Vaak zal dit gelijktijdig met het aanvragen van een omgevingsvergunning gebeuren; zie hiervoor werkproces B1210 "Omgevingsvergunning". Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

742 B1205 Ligplaatsvergunning Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een ligplaatsvergunning. Deze vergunning geeft toestemming voor het afmeren van een vaartuig op een vaste plek. De vergunning is persoons-, ligplaats- en vaartuiggebonden. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

743 B1206 Woonplaatsbenoeming Dit werkproces betreft het uitvoeren van het benoemen van een woonplaats. Een gemeente kan uit meerdere woonplaatsen bestaan. De woonplaats is één van de objecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen waarvan de woonplaatsnaam en de geometrie worden opgenomen. De woonplaatsbenoeming ligt hieraan ten grondslag.Bewaren 3 x x

761 B1207 Ondergrondse leidingen gegevensverstrekkingDit werkproces betreft het verstrekken van leidinggegevens in het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon). De gemeente ontvangt via het Kadaster een graafmelding of een oriëntatieverzoek van een mechanische grondroerder en verstrekt hierop de betreffende leidinggegevens aan het Kadaster. De gemeente is beheerder van ondergrondse kabels en leidingen zoals (druk)riolering, persleidingen, verkeerskabels, kabels voor feestverlichting. De graafmelding wordt ook wel de KLIC-melding genoemd naar het portaal dat door het Kadaster wordt onderhouden.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

775 B1208 Ligplaats benoeming Dit werkproces betreft het benoemen van een ligplaats. Enkel op een door de gemeente als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan mag een vaartuig worden afgemeerd voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden. Wanneer een ligplaats is benoemd, kan voor die locatie een ligplaatsvergunning worden afgegeven (zie B1205 "Ligplaatsvergunning").Bewaren 3 x x

776 B1209 Standplaats benoeming Dit werkproces betreft het benoemen van een standplaats. Een standplaats is een in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen opgenomen locatie die bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. Bewaren 3 x x

777 B1210 Omgevingsvergunning Dit proces beschrijft de behandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning met uitzondering van de beoordeling van de verschillende activiteiten waar de vergunning voor kan worden aangevraagd. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan betrekking hebben op één of meerdere activiteiten. Zie voor de beoordeling van de verschillende activiteiten werkprocessen B1221 t/m B1232 en B1294 t/m B1297.Bewaren 3 x x

778 B1211 Wet dwangsom ingebrekestelling Dit werkproces betreft het behandelen van een ingebrekestelling in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Een overheidsorgaan kan deze ontvangen wanneer ze een product of dienst niet binnen de geldende afdoeningstermijn heeft geleverd. Vanaf dat moment heeft zij nog twee weken om het besluit alsnog te nemen. Daarna is zij een dwangsom aan de aanvrager verschuldigd.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

780 B1213 BAG mutatie object door calamiteit Dit werkproces betreft het uitvoeren van de afhandeling van een door een calamiteit aangetast object. Wanneer een object door een calamiteit is aangetast, beoordeelt de gemeente de gevolgen hiervan voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en wijzigt eventueel de BAG op basis daarvan.Bewaren 3 x x

781 B1214 Recht van opstal vestiging Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor het vestigen van een recht van opstal. Het gaat hierbij om een zakelijk recht om in, op, of boven een onroerend goed van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te mogen hebben. Het opstalrecht wordt meestal gevestigd wanneer een huurder van grond een gebouw op die grond plaatst. Dit is een specifiek zakelijk recht; werkproces B1219 "Zakelijk recht vestiging" vormt een generiek werkproces voor het vestigen van een zakelijk recht.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

782 B1215 Visrecht verhuur Dit werkproces betreft het uitvoeren van de verhuur van het visrecht voor gemeentelijk water. De uitgifte van visrechten is in Nederland gerelateerd aan het eigendom van de grond onder het water. Gemeenten verhuren het visrecht vaak aan een hengelsportvereniging. De hengelsportvereniging kan op haar beurt vispassen verstrekken.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

783 B1216 Starterslening Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een starterslening. Met de Starterslening overbrugt de gemeente het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Over de Starterslening hoeft de eerste drie jaar geen rente en aflossing te worden betaald. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.Vernietigen 40 Jaar Afgehandeld 2 x

784 B1217 Bekendmaking Dit werkproces betreft het uitvoeren van een bekendmaking van een te publiceren document. Een besluit treedt op grond van de Algemene wet bestuursrecht pas in werking nadat het is bekendgemaakt. Dit is een generiek subproces dat volgt op veel werkprocessen waarin een besluit wordt genomen.Bewaren 3 x x

762 B1218 Verhuur leegstaande woning vergunningDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor de verhuur van een leegstaande woning of gebouw. De vergunning geeft toestemming voor het tijdelijk verhuren van een woning die langere tijd leegstaat. Op deze manier kan worden voorkomen dat de eigenaar met dubbele woonlasten zit.Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 2 x



767 B1219 Zakelijk recht vestiging Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor het vestigen van een zakelijk recht. Een zakelijk recht is een recht dat op een zaak of een ander goed rust ongeacht wiens eigendom het is. Nederland kent de volgende zakelijk rechten: het recht van eigendom, mandeligheid, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, appartementsrecht en pand of hypotheek. Zie voor specifieke zakelijk rechten de werkprocessen: B0468 "Pandrecht vestiging", B1214 "Recht van opstal vestiging" en B1403 "Recht van overpad vestiging" (deze laatste is de meest voorkomende vorm van een erfdienstbaarheid).Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

772 B1221 Omgevingsvergunning activiteit aanleggen alarminstallatieDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit aanleggen van een alarminstallatie. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het aanleggen van een alarminstallatie met licht of geluid door een burger, bedrijf of instelling. Omdat een alarminstallatie geluid- en/of lichtsignalen af kunnen geven die hinderlijk zijn voor de omgeving, kan hiervoor een omgevingsvergunning nodig zijn. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 1 x

785 B1222 Omgevingsvergunning activiteit aanleggen/wijzigen uitwegDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit aanleggen/wijzigen uitweg. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het aanleggen van een uitweg naar de openbare weg of het wijzigen van een uitweg. Voor deze activiteit worden ook de termen "inrit" of "uitrit" gebruikt. De gemeente beoordeelt of door de uitweg het verkeer niet in gevaar wordt gebracht, het niet zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, het openbaar groen niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast en of het betreffende perceel niet al door een andere uitweg wordt ontsloten. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

786 B1223 Omgevingsvergunning activiteit kappen Dit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit kappen. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het kappen van een boom of het vellen van een houtopstand. Een gemeente kan in een verordening aangeven welke bomen zij als monumentaal en beeldbepalend ziet, zodat niet voor het kappen van iedere boom of houtopstand een omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd. Voor bomen buiten de bebouwde kom in de zin van de Wet natuurbescherming is de gemeente niet het bevoegd gezag, met uitzondering van: houtopstanden op erven en in tuinen en houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen met een oppervlak van maximaal 10 are of die als rijbeplanting gerekend over het totaal aantal rijen uit niet meer dan 20 bomen bestaan. Zie voor bomen waar enkel een melding voor hoeft te worden gedaan werkproces B1401 "Beschermde of monumentale boom wijziging melding". Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

787 B1224 Omgevingsvergunning activiteit exploiteren milieu-inrichtingDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit exploiteren milieu-inrichting. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieu-inrichting. De bedrijven die het milieu omvangrijk belasten en onder type C vallen zoals gedefinieerd in het Activiteitenbesluit zijn vergunningplichtig. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

788 B1225 Omgevingsvergunning activiteit aanpassen monumentDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit aanpassen van een monument. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het verbouwen, aanbouwen, wijzigen of restaureren van een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument. De vergunning voor archeologische monumenten valt hier niet onder en deze dient rechtstreeks bij het ministerie van OC&W te worden aangevraagd. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

763 B1226 Omgevingsvergunning activiteit aanbrengen handelsreclameDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit aanbrengen van handelsreclame. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het aanbrengen en/of plaatsen van handelsreclame aan of bij een gebouw (lichtbak, gevelreclame). De gemeente bepaalt in de APV welke vormen van handelsreclame vergunningplichtig zijn. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

790 B1227 Omgevingsvergunning activiteit slopen bouwwerkDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit slopen van een bouwwerk. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het slopen van bouwwerken, standplaatsen of woonwagens, wanneer er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt. Voor het slopen van meer dan 35 vierkante meter asbest, is ook een omgevingsvergunning voor deze activiteit nodig. Wanneer er minder asbest wordt gesloopt kan volstaan worden met een melding asbestverwijdering; zie hiervoor werkproces B0618 "Asbestverwijdering melding". Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

791 B1228 Omgevingsvergunning activiteit beperkt veranderen van milieu-inrichtingDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit beperkt veranderen van een milieu-inrichting. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor een verandering van een bedrijf waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit exploiteren milieu-inrichting is afgegeven (voorheen de milieuvergunning), mits dit niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Voor de in werking treding van de Wabo viel dit onder de "Wet milieubeheer 8.19 meldingen". Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

792 B1229 Omgevingsvergunning activiteit aanleggen op grond van planologisch planDit werkproces betreft het intern beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit aanleggen op grond van planologisch plan. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft onder meer toestemming voor het aanleggen van een weg, het ophogen of afgraven van een stuk grond, het graven van een sleuf of het verrichten van andere activiteiten die gevolgen hebben voor de openbare ruimte. Het aanleggen kan plaatsvinden op grond van een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

793 B1230 Omgevingsvergunning activiteit bouwen bouwwerkDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit bouwen bouwwerk. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het bouwen en verbouwen van een bouwwerk. Sommige bouwwerken of verbouwingen, zoals het plaatsen van een kleine dakkapel aan de achterkant van de woning, zijn vergunningsvrij. Deze staan genoemd in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

794 B1231 Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruiken bouwwerkDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit brandveilig gebruiken bouwwerk. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het in gebruik nemen van een bouwwerk. De gemeente stelt nadere eisen aan het brandveilig gebruik van het bouwwerk om brandgevaar en ongevallen bij brand te voorkomen en te beperken. Voor sommige bouwwerken is enkel een gebruiksmelding nodig; zie hiervoor werkproces B1204 "Gebruiksmelding brandveiligheid". Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

795 B1232 Omgevingsvergunning activiteit opslaan roerende zakenDit werkproces betreft het intern beoordelen van een omgevingsvergunning-aanvraag wat betreft de activiteit het opslaan van roerende zaken. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming om als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak in een daarbij aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente op te slaan. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

796 B1233 Civieltechnische kunstwerk aanleg/reconstructieDit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een civieltechnisch kunstwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare infrastructuur. De civieltechnische kunstwerken dienen om het gebruik van de openbare ruimte te ondersteunen. Het merendeel bestaat uit bruggen, viaducten, sluizen en tunnels, maar het kan ook om een kademuur gaan, een steiger, geluidsscherm, duikerbrug, remmingwerk, schanskorf, een zware grondkerende constructie of een fontein.Bewaren 3 x x

797 B1234 Civieltechnisch kunstwerk beheer en onderhoudDit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van een civieltechnisch kunstwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur. De civieltechnische kunstwerken dienen om het gebruik van de openbare ruimte te ondersteunen. Het merendeel bestaat uit bruggen, viaducten en tunnels, maar het kan ook om een kademuur gaan, een steiger, geluidsscherm, duikerbrug, remmingwerk, schanskorf of een zware grondkerende constructie.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

764 B1256 Afstand van Nederlandse nationaliteit verklaringNVVB benaming Verlies Nederlandse nationaliteit door afstand. Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor het afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. De gemeente kan de aanvraag voor het afstand doen van de Nederlandse nationaliteit alleen verwerken, wanneer de aanvrager nog een andere nationaliteit heeft. De gemeente verwerkt de gegevens in de BRP en neemt het Nederlandse paspoort of de identiteitskaart in. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

766 B1258 Bewegwijzering plaatsing toestemming Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor toestemming voor het plaatsen van een bewegwijzering. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en infrastructuur. Op basis van die verantwoordelijkheid beoordeelt zij het plaatsen van bewegwijzering.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

817 B1260 Bouwgrond of nieuwbouwwoning inschrijvingDit werkproces betreft het behandelen van een inschrijving op een perceel bouwgrond of een nieuwbouw(koop)woning. De gemeente houdt een overzicht bij van particulieren die geïnteresseerd zijn om een bouwkavel of een nieuwbouwwoning te kopen. De volgorde van inschrijving bepaalt wie het eerst een bouwkavel of nieuwbouwwoning krijgt aangeboden.Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

818 B1261 Collectieve aanvullende zorgverzekeringDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een collectieve aanvullende zorgverzekering. De gemeente biedt burgers met een laag inkomen de mogelijkheid hieraan deel te nemen of een tegemoetkoming te krijgen in de kosten hiervoor. Bovendien kan de gemeente met de inwerkingtreding van de Participatiewet zelf bepalen tot welke inkomensgrens inwoners hiervoor in aanmerking komen. Onder de Participatiewet vormt dit samen met het werkproces B1276 "Stadspas" de enige vorm van categoriale bijzondere bijstand die nog mogelijk is.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

819 B1262 Afvalcontainer verstrekking Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een afvalcontainer. De gemeente verstrekt bijvoorbeeld afvalcontainers wanneer er met een nieuw inzamelsysteem wordt gewerkt of wanneer de oude afvalcontainer niet meer bruikbaar is.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

820 B1263 Rijbewijs Gezondheidsverklaring verstrekkingDit werkproces betreft het verstrekken van een formulier Gezondheidsverklaring ten behoeve van een rijbewijs. De gemeente verstrekt deze formulieren aan een burger die ouder dan 75 jaar is of een rijbewijs categorie C en/of D heeft. Deze heeft het formulier nodig voor een medische keuring bij het verlengen van zijn rijbewijs. Op basis van de medische keuring kan bij de gemeente een verklaring van geschiktheid worden aangevraagd en het CBR registreert de verklaring. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

823 B1266 Gevelreiniging ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het reinigen van een gevel. Deze ontheffing geeft toestemming om een gevel te reinigen en om het afvalwater dat hierbij vrij komt op het riool te lozen.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

824 B1267 Grote aantallen dieren houden ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het houden van grote aantallen dieren. De gemeente beoordeelt de gevolgen van het houden van een groot aantal dieren voor de openbare orde of de volksgezondheid. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

825 B1268 Hond aanmelding Dit werkproces betreft het behandelen van een aanmelding van één of meerdere honden voor de hondenbelasting. De gemeente bepaalt aan de hand van het aantal honden dat wordt gehouden de hoogte van de hondenbelasting.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

826 B1269 Hond afmelding Dit werkproces betreft het behandelen van een afmelding van een of meerdere honden voor de hondenbelasting. De afmelding is van belang, omdat de gemeente aan de hand van het aantal honden dat wordt gehouden de hoogte van de hondenbelasting bepaalt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

827 B1270 Industrie- en bedrijfsterrein inschrijving Dit werkproces betreft het behandelen van een inschrijving voor een industrie- of bedrijfsterrein. Op grond van geformuleerd beleid hanteert de gemeente criteria voor het uitgeven van industrie- of bedrijfsterreinen aan gegadigden.Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 1 x

829 B1272 Parkeerontheffing reclamevoertuig Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om een reclamevoertuig op of aan de weg te parkeren. De gemeente bepaalt bij het beoordelen van de aanvraag de gevolgen voor de verkeersveiligheid.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

830 B1273 Reclamemateriaal verspreiding ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om reclamemateriaal langs de openbare weg te verspreiden. Deze ontheffing geeft toestemming voor het op straat verspreiden van reclame, flyers en dergelijke. De gemeente beoordeelt de gevolgen van deze activiteit voor de openbare orde. Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

831 B1274 Reclamesticker verstrekking Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een reclamesticker. De gemeente verstrekt de Ja/Nee- of de Nee/Nee-sticker waarmee een inwoner kan aangeven of hij ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen wil ontvangen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

832 B1275 Schade na ramp melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van schade na een ramp. De gemeente heeft de wettelijke plicht om veroorzaakte materiële schade na een ramp of ongeval vast te leggen. Op basis van de geïnventariseerde gegevens rapporteert de gemeente bij het ministerie van BZK en dit ministerie bepaalt of er in het geval van onverzekerbare schade op grond van de wet een tegemoetkoming wordt verleend.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

833 B1276 Stadspas Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een stadspas. De gemeente verstrekt de stadspas waarmee bij verschillende organisaties en instellingen korting kan worden gekregen. De gemeente bepaalt zelf de inkomensgrens voor mensen die gebruik kunnen maken van een stadspas. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet vormt dit met de mogelijkheid om deel te nemen aan een aanvullende zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten daarvan (zie werkproces B1261) de enige vormen van categoriale bijzondere bijstand die nog mogelijk zijn.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

834 B1277 Terrasvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een terrasvergunning. Deze vergunning geeft een bedrijf toestemming voor het plaatsen van een terras op eigen terrein of in de openbare ruimte. De voorwaarden die de gemeente hieraan stelt, staan in een verordening vermeld. Het gebruik van het terras mag in ieder geval geen schade toebrengen aan de openbare weg of een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Voor het in gebruik nemen van een terras kan een wijziging nodig zijn van de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik, de drank- en horecavergunning of de exploitatievergunning voor een horeca-inrichting; zie hiervoor de werkprocessen B1210 "Omgevingsvergunning", B0054 "Drank- en horecavergunning" en B0057 "Horeca-inrichting exploitatievergunning".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

769 B1278 Uitkeringsgerechtigde vakantie toestemmingDit werkproces betreft het beoordelen van een verzoek van een uitkeringsgerechtigde om op vakantie te mogen gaan. Het gaat hierbij om algemene bijstand, bijzondere bijstand, bijstand voor zelfstandigen (Bbz) of een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ. Een uitkeringsgerechtigde heeft recht op vier weken per jaar vakantie. In deze periode wordt de uitkering doorbetaald. De uitkeringsgerechtigde dient het begin, de duur en het einde van de vakantie bij de gemeente te melden. Voor een vakantie langer dan vier weken dient hij toestemming te vragen. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

770 B1279 Bijstand voorschot Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag van een uitkeringsgerechtigde voor een voorschot op de algemene bijstand. Wanneer de aanvrager van een uitkering in afwachting van de behandeling van zijn aanvraag onvoldoende middelen van bestaan heeft, kan hij de gemeente verzoeken een voorschot op de uitkering uit te keren. De betaling van het voorschot wordt later in mindering gebracht op de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

771 B1280 Vergunning/ontheffing wijziging Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor het wijzigen van een vergunning of ontheffing. Het gaat hierbij om een generiek werkproces dat gebruikt kan worden voor een wijziging van elke willekeurige vergunning of ontheffing. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

835 B1281 Declaratie Dit werkproces betreft het behandelen van een door een personeelslid ingediende declaratie. Zie voor de reiskostendeclaraties werkproces B0704 "Salarismutaties". Voor alle overige declaraties kan dit werkproces worden gebruikt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

836 B1282 Speelgelegenheid exploitatievergunningDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een speelhal of speelgelegenheid. Deze vergunning geeft toestemming om een voor het publiek toegankelijke gelegenheid te exploiteren waar om geld of in geld inwisselbare voorwerpen kan worden gespeeld.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

837 B1283 Statushouder huisvesting Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor de huisvesting van een statushouder. De gemeente heeft op basis van het inwoneraantal de wettelijk verplichte taak om statushouders te huisvesten. Een asielzoeker die een status tot verblijf heeft gekregen heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlands staatsburger. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt elke gemeente halfjaarlijks hiertoe een taakstelling op. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

858 B1285 Begraafplaats beheer en onderhoud Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van een gemeentelijke begraafplaats. Wettelijk is elke gemeente met meer dan duizend inwoners verplicht om een begraafplaats aan te leggen en te beheren. De gemeentelijke begraafplaats staat open voor elke overledene en wordt daarom ook wel algemene begraafplaats genoemd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

859 B1286 Bijzondere begraafplaats aanleg of uitbreiding toestemmingDit werkproces betreft het beoordelen van een verzoek om toestemming voor de aanleg of uitbreiding van een bijzondere begraafplaats. Een bijzondere begraafplaats is een begraafplaats die is aangelegd en in stand wordt gehouden door een kerkgenootschap, een privaatrechtelijk rechtspersoon of een natuurlijke persoon. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

860 B1287 Grond aankoop met voorkeursrecht Dit werkproces betreft het aankopen van grond door de gemeente waar gemeentelijk voorkeursrecht op rust. Wanneer de gemeente een melding heeft ontvangen dat een onroerend goed waar een voorkeursrecht op rust verkocht zal gaan worden en besloten heeft om deze grond aan te kopen (zie werkproces B1404 "Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop melding"), start dit werkproces. Voor de aankoopprocedure gelden specifieke wettelijke termijnen. Wanneer de gemeente deze overschrijdt is de verkopende partij gedurende drie jaren vrij om de grond aan een willekeurige derde te vervreemden.Bewaren 3 x x

861 B1288 Melding bij derde Dit werkproces betreft het doen van een melding bij een derde. De gemeente voert zelf als beheerder van de openbare ruimte en infrastructuur ruimtelijke projecten uit en in dat verband kan het nodig zijn om een melding te doen bij een ander overheidsorgaan, dat voor de betreffende activiteit bevoegd gezag is.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

862 B1289 Ter inzage legging voor derde Dit werkproces betreft het ter inzage leggen van stukken voor een derde. De organisatie legt op verzoek van een ander overheidsorgaan stukken gedurende een bepaalde tijd voor haar inwoners ter inzage.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

863 B1290 Jumelage of stedenband aangaan Dit werkproces betreft het aangaan van een jumelage of stedenband. Een jumelage is een vriendschappelijke band die een gemeente onderhoudt met een plaats in het buitenland. Bewaren 3 x x

864 B1291 Bezwaarschrift gemeentelijke belastingenDit werkproces betreft het behandelen van een bezwaar tegen een gemeentelijke belastingaanslag of een gemeentelijke heffingsnota. De belastingplichtige kan binnen zes weken na ontvangst bezwaar aantekenen tegen de belastingaanslag of tegen de heffingsnota. Een bezwaar tegen een legesnota valt hier ook onder. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

865 B1292 Beroep tegen derde Dit werkproces betreft het indienen van een beroepschrift door de eigen organisatie tegen een door een ander overheidsorgaan genomen besluit. Wanneer de eigen organisatie in bezwaar is gegaan tegen een door een ander overheidsorgaan genomen besluit en dit bezwaar is afgewezen, kan zij een beroepschrift indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Dit proces geldt eveneens voor een hoger beroep bij de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

866 B1293 Omgevingsvergunning vooroverleg Dit werkproces betreft het behandelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning. De gemeente kan voorafgaand aan de officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning een conceptaanvraag ter beoordeling ontvangen, om de haalbaarheid van een plan te onderzoeken. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

867 B1294 Omgevingsvergunning activiteit planologisch strijdig gebruikDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit planologisch strijdig gebruiken van gronden of bouwwerken. De omgevingsvergunning voor deze activiteit geeft toestemming voor het gebruik van grond of een bouwwerk in strijd met planologische plannen. Voor de komst van de omgevingsvergunning bestonden hiervoor de aparte binnen- en buitenplanse bestemmingsplanontheffingen en het projectbesluit. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

868 B1295 Omgevingsvergunning activiteit handelen in beschermd natuurgebiedDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit handelen in beschermd natuurgebied. Voor deze activiteit is een verklaring van geen bedenken van de Minister van EL&I vereist.  Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

869 B1296 Omgevingsvergunning activiteit met gevolgen voor beschermde flora en faunaDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit handelen met gevolgen voor beschermde flora of fauna. Voor deze activiteit is een verklaring van geen bedenken van de Minister van EL&I vereist.  Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

870 B1297 Omgevingsvergunning activiteit handelen in grondwaterbeschermingsgebiedDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft de activiteit handelen in grondwaterbeschermingsgebied. Voor deze activiteit is een verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten vereist. Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

871 B1298 Handhaving door derde Dit werkproces betreft het behandelen van de handhaving van wet- en regelgeving door een derde. Wanneer een ander overheidsorgaan constateert dat de gemeente zich niet aan wet- en regelgeving houdt, kan dat overheidsorgaan door middel van de handhavingsprocedure afdwingen dat de gemeente haar handelen bijstelt.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

872 B1299 Eenmalige trouwlocatie aanwijzing Dit werkproces betreft het behandelen van het verzoek voor het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie. Het is mogelijk te trouwen op een locatie die geen gemeentelijk eigendom is, maar dan moet de gemeente de plek wel aanwijzen als een eenmalige trouwlocatie. Zie voor het aanwijzen van een permanente trouwlocatie werkproces B1065 "Trouwlocatie".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

873 B1300 Aanlijn- en muilkorfgebod Dit werkproces betreft het uitvoeren van het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod. De gemeente kan de eigenaar van een gevaarlijke hond op grond van de APV een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

874 B1301 Tijdelijke verkeersmaatregel Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een tijdelijke verkeersmaatregel. Wanneer de gemeente onderhoud pleegt aan een weg, wanneer een derde kabels- of leidingen aanlegt of wanneer er een evenement plaatsvindt, kan de gemeente een tijdelijke verkeersmaatregel nemen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

875 B1302 Bodemsanering beoordeling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de beoordeling van een bodemsanering. Wanneer uit een bodemonderzoek is gebleken dat de bodem verontreinigd is, dient deze gesaneerd te worden. Wanneer om een kleine, eenvoudige sanering gaat, kan deze onder het Besluit Uniforme Saneringen vallen en dan is het voldoende een melding bij de gemeente te doen. Wanneer het om een reguliere sanering gaat, dient de gemeente in meerdere fasen van het project om goedkeuring te worden gevraagd. Dit werkproces vloeit voort uit werkproces B0512 "Bodemonderzoek".Bewaren 3 x x

876 B1303 Organisatiestructuurwijziging Dit werkproces betreft het uitvoeren van een wijziging in de organisatiestructuur. Het kan hierbij om een relatief kleine wijziging gaan of om een grote complexe verandering van de organisatie.Bewaren 3 x x

877 B1304 Schoolgebouw schademelding Dit werkproces betreft het behandelen van de melding van schade door een school. De gemeente is wettelijk verplicht om in huisvesting voor het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs te voorzien. Daarom kan een schoolleiding schade aan een schoolgebouw bij de gemeente melden voor vergoeding.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

878 B1305 Handhavingsverzoek Dit werkproces betreft het beoordelen van een handhavingsverzoek. Een burger of een bedrijf of instantie kan door middel van een handhavingsverzoek de gemeente op een situatie wijzen die mogelijk in strijd is met wet- en regelgeving. De gemeente start vervolgens het handhavingsproces en koppelt terug wat hier de uitkomst van is; zie dus ook werkproces B1093 "Handhaving door gemeente". Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

879 B1306 Gemeentegids verstrekking Dit werkproces betreft het behandelen van de aanvraag van een gemeentegids. In de gemeentegids zijn onder meer gegevens te vinden van de binnen de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven en de gemeente verstrekt deze kosteloos.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

880 B1307 Inhuur van derde Dit werkproces betreft het uitvoeren van de inhuur van een derde. Het gaat hierbij om het inhuren van extern personeel. Zie voor het afnemen van een dienst (bijvoorbeeld het laten opstellen van een adviesrapport) werkproces B0574 "Inkoop product of dienst".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

881 B1308 Open sollicitatie Dit werkproces betreft het behandelen van een open sollicitatie. Na ontvangst van een open sollicitatie, zal er bekeken worden of er binnen de organisatie behoefte is aan de sollicitant.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 1 x

882 B1309 Milieueffectrapport (MER) Dit werkproces betreft het beoordelen van een milieueffectrapport (MER). De initiatiefnemer die een project wil ondernemen dient alle milieueffecten van het project te beschrijven in een milieueffectrapport voordat de gemeente een besluit neemt over dit project. In het MER moeten ook voor een aantal alternatieven de milieueffecten worden beschreven. De MER kan nodig zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit exploiteren milieu-inrichting; zie hiervoor werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

883 B1310 Grond huur Dit werkproces betreft het uitvoeren van het huren van grond. Door middel van haar grondbeleid wil de gemeente een gewenst ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Om deze of een andere reden kan de gemeente grond huren van een derde. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

884 B1311 Bouw- en woonrijpmaken Dit werkproces betreft het uitvoeren van het bouw- en woonrijp maken van een locatie. De gemeente beheert de openbare ruimte en de infrastructuur. Tijdens het bouw- en woonrijp maken legt zij die technische voorzieningen aan die essentieel zijn voor het goed functioneren van een woonwijk of een bedrijventerrein.Bewaren 3 x x

885 B1312 Voertuig verwijdering Dit werkproces betreft het uitvoeren van het verwijderen van een voertuig, fiets of vervoersmiddel dat ergens onterecht geparkeerd staat. Het kan ook gaan om het verwijderen van een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert. De door de gemeente gemaakte verwijderings- en opslagkosten worden verhaald op de eigenaar van de auto. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

886 B1313 Dienstverleningsovereenkomst intern aangaanDit werkproces betreft de opstelling en vaststelling van een interne dienstverleningsovereenkomst.  Een interne dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst die tussen organisatieonderdelen wordt aangegaan waarin wordt vastgelegd welke diensten binnen welke condities zullen worden geleverd. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

841 B1314 Dienstverleningsovereenkomst extern aangaanDit werkproces betreft de opstelling en vaststelling van een externe dienstverleningsovereenkomst. Een externe dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst die de organisatie met een externe partij aangaat waarin wordt vastgelegd welke diensten de organisatie onder welke condities zal leveren. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

842 B1315 Pand aankoop Dit werkproces betreft het uitvoeren van het aankopen van een pand door de gemeente. De gemeente kan door aankoop voorzien in haar behoefte aan panden om bijvoorbeeld te gebruiken als kantoorpand, wijkcentrum of sportaccommodatie. Bewaren 3 x x

887 B1316 Pand huur Dit werkproces betreft het uitvoeren van het huren van een pand door de gemeente. De gemeente kan door de huur voorzien in haar behoefte aan panden om bijvoorbeeld te gebruiken als kantoorpand, wijkcentrum of sportaccommodatie. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

888 B1317 Duurzaamheidslening Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een duurzaamheidslening. De gemeente kan op deze manier tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld lenen aan een particulier, zodat hij energiebesparende maatregelen in en aan zijn woning kan treffen. Voorbeelden hiervan zijn dakisolatie, een zonneboiler of zonnepanelen.Vernietigen 25 Jaar Afgehandeld 2 x

889 B1318 Plastic afval inzameling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de inzameling, verwijdering en afvoer van plastic afval. De gemeente zamelt dit plastic afval apart in zodat het beter gebruikt kan worden voor recycling.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

890 B1319 Werkinstructie opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een werkinstructie. Het gaat hierbij om een instructie om werk zelfstandig uit te kunnen voeren, waarbij wordt uitgegaan van de vakbekwaamheid van de uitvoerende, het kennisniveau dat voor de functie benodigd is.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

891 B1320 Communicatie uiting intern Dit werkproces betreft de opstelling en publicatie van een interne communicatieuiting via de daarvoor beschikbare middelen en kanalen. De intranetpagina van de organisatie vormt hier een voorbeeld van.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x



892 B1321 Werkoverleg Dit werkproces betreft het houden van een werkoverleg. Het gaat hierbij om een generiek werkproces voor een periodiek overleg waarin meerdere onderwerpen aan bod komen met betrekking tot het functioneren van de organisatie. Een voorbeeld hiervan is een wekelijks afdelingsoverleg of een overleg van het managementteam.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

893 B1322 Interne opleiding verzorging Dit werkproces betreft het voorbereiden en verzorgen van een interne opleiding of informatiebijeenkomst voor personeelsleden.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

894 B1323 Informatieverzoek intern Dit werkproces betreft de behandeling van een losse vraag (niet als onderdeel van een standaard werkproces) naar feitelijke informatie van een ander organisatieonderdeel. Dit werkproces vormt de interne tegenhanger van B1100 "Informatieverzoeken derden". Wanneer de informatievraag een duidelijke link heeft met de uitvoering van een ander werkproces, dient dit werkproces niet te worden gebruikt.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

895 B1324 Rapportage periodiek intern Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een periodieke interne rapportage. Binnen een gemeente kunnen er periodiek van allerlei rapportages worden opgesteld, daarom is dit als generiek werkproces opgenomen. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

896 B1325 Terugmelding basisregistratie bij derde Dit werkproces betreft het uitvoeren van een terugmelding in het kader van een basisregistratie bij een derde. Wanneer de organisatie een fout constateert bij het gebruik van gegevens uit een basisregistratie waar een andere instantie bronhouder van is, dient zij hier een officiële terugmelding van te doen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

897 B1326 Omgevingsvergunning advisering bevoegd gezagDit werkproces betreft het behandelen van het adviesverzoek van een ander bevoegd gezag voor één of meerdere activiteiten van een omgevingsvergunning. Wanneer een ander bestuursorgaan bevoegd gezag is voor een omgevingsvergunning-aanvraag, kan deze de gemeente om advies vragen over een bepaalde activiteit.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

898 B1327 Omgevingsvergunning toezicht realisatieDit werkproces betreft het uitvoeren van het toezicht op de realisatie van een activiteit waar een omgevingsvergunning voor is verleend. Het kan hierbij gaan om de controle van de melding dat de bouw of sloop is begonnen of gereed is of dat het bouwwerk gebruiksgereed is. Zie voor het toezicht op de exploitatie van een milieu-inrichting werkproces B0775 "Milieutoezicht".Bewaren 3 x x

899 B1328 Archeologisch onderzoek beoordeling Dit werkproces betreft het beoordelen van een archeologisch onderzoek. De gemeente bepaalt bij het beoordelen van een bouwplan voor een omgevingsvergunning of er een archeologisch onderzoek dient te worden gedaan. Wanneer dat het geval is beoordeelt de gemeente de verschillende fasen van het archeologisch onderzoek.Bewaren 3 x x

900 B1329 Advisering derde Dit werkproces betreft het behandelen van een adviesverzoek van een derde. Het gaat hierbij om een generiek werkproces waarbij een ander overheidsorgaan een advies van de gemeente vraagt. Zie voor een adviesaanvraag in het kader van een omgevingsvergunning werkproces B1326 "Omgevingsvergunning advisering bevoegd gezag". Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

901 B1330 Gebiedsverbod oplegging Dit werkproces betreft het uitvoeren van de oplegging van een gebiedsverbod aan een ordeverstoorder. De burgemeester kan een persoon die herhaaldelijk individueel of groepsgewijs de openbare orde heeft verstoord het bevel opleggen om zich niet in of in de omgeving van één of meer objecten binnen de gemeente dan wel in één of meer delen van de gemeente te bevinden. Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

902 B1331 Groepsverbod oplegging Dit werkproces betreft het uitvoeren van de oplegging van een groepsverbod aan een ordeverstoorder. De burgemeester kan een persoon die herhaaldelijk individueel of groepsgewijs de openbare orde heeft verstoord het bevel opleggen zich niet met meer dan drie andere personen op te houden in of in de omgeving van één of meer objecten binnen de gemeente, dan wel in één of meer delen van de gemeente. Bij een overtreding van een groepsverbod is alleen de persoon aan wie het bevel gericht is strafbaar.Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

903 B1332 Meldingsplicht oplegging Dit werkproces betreft het uitvoeren van de oplegging van een (intergemeentelijke) meldingsplicht aan een ordeverstoorder. De burgemeester kan een persoon die herhaaldelijk individueel of groepsgewijs de openbare orde heeft verstoord een meldingsplicht opleggen. Dit houdt in dat degene aan wie een meldingsplicht is opgelegd zich op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats moet melden. Dit kan binnen de eigen gemeente of in een andere gemeente zijn. De meldingsplicht kan als zelfstandige maatregel worden opgelegd of in combinatie met een gebiedsverbod of een groepsverbod; zie hiervoor werkproces B1330 "Gebiedsverbod oplegging" en B1331 "Groepsverbod oplegging".Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

904 B1333 Evaluatie beleidsuitvoering Dit generieke werkproces omvat alle handelingen ten behoeve van het uitvoeren van een evaluatie na afloop van een periode met betrekking tot de uitvoering van beleid. Zie voor de evaluaties van beleid of van projecten B0652 "Beleids- of projectevaluatie".Bewaren 3 x x

905 B1334 Beleidsplan opstelling Dit generieke werkproces betreft de opstelling van beleidsplannen die betrekking hebben op een vastgestelde periode.Bewaren 3 x x

906 B1335 Beheerplan opstelling Dit werkproces betreft de opstelling van een beheerplan, waarbij voor een specifieke periode wordt vastgelegd hoe het beheer van een bepaald object of situatie wordt vormgegeven.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

907 B1336 Uitvoeringsplan opstelling Dit werkproces betreft de opstelling van een uitvoeringsplan, waarmee bijvoorbeeld uitvoering wordt gegeven aan opgestelde beleidsplannen. Een kenmerk van een uitvoeringsplan is de specifieke termijn waarop het plan betrekking heeft.Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

908 B1337 Planuitvoering toezicht Dit generieke werkproces betreft het toezicht op de uitvoering van plannen conform afspraak en de afhandeling / rapportering over afwijkingen in de planuitvoering. Denk hierbij vooral aan de uitvoering van een beleidsplan of een beheerplan.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

909 B1338 Plan aanpassing Dit generieke werkproces betreft de bijstelling van bestaande plannen. Denk hierbij aan een beleidsplan of een beheerplan. Zie voor het opstellen van een nieuw beheerplan werkproces B1335 "Beheerplannen opstelling" of voor een beleidsplan werkproces B1334 "Beleidsplan opstelling".Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

910 B1339 Budget opstelling Dit werkproces betreft het opstellen of invullen van een budget voor een specifieke taak of een specifiek project. Zie voor het aanpassen van een budget werkproces B1340 "Budget aanpassing". Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

911 B1340 Budget aanpassing Dit werkproces betreft de bijstelling van een bestaand budget. Zie voor de opstelling van een budget werkproces B1339 "Budget opstelling".Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

912 B1341 Budget toezicht Dit werkproces betreft het toezicht en het eventueel ingrijpen / rapporteren naar aanleiding van de besteding van een vastgesteld budget.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

913 B1342 Budget mutatie verwerking Dit proces betreft het verwerken van wijzigingen in een bestaand budget naar aanleiding van wijzigingen, facturen e.d.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

914 B1343 Interne regeling opstelling Dit generieke werkproces betreft de opstelling van allerhande interne regelingen, instructies, reglementen en afspraken die binnen en ten aanzien van organisatieonderdelen kunnen worden gemaakt. Kenmerkend aan een interne regeling is dat deze geen externe werking (rechtskracht) heeft. Zie voor het aanpassen van een interne regeling werkproces B1345 "Interne regeling aanpassing".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

915 B1344 Interne regeling toezicht Dit generieke werkproces betreft het toezicht, het rapporteren en eventueel ingrijpen naar aanleiding van het binnen de organisatie niet naleven van een interne regeling.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

916 B1345 Interne regeling aanpassing Dit werkproces betreft de aanpassing van een interne regeling. Kenmerkend aan een interne regeling is dat deze geen externe werking (rechtskracht) heeft. Zie voor het opstellen van een nieuwe interne regeling werkproces B1343 "Interne regeling opstelling".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

917 B1346 Werkproces ontwerp Dit werkproces betreft alle voorbereidingen die getroffen worden om een nieuw werkproces binnen de organisatie vorm te geven, voordat het daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Zie voor het aanpassen van een werkproces  B1347 "Werkproces aanpassing".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

918 B1347 Werkproces aanpassing Dit werkproces betreft de handelingen die nodig zijn om de manier van werken binnen een bestaand werkproces aan te passen. Zie voor het inrichten van een nieuw werkproces B1346 "Werkproces ontwerp".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

843 B1348 Contract toezicht Dit werkproces betreft het monitoren van de naleving van de contractvoorwaarden en het signaleren van het eventueel niet naleven van een contract door de wederpartij. Een contract is een overeenkomst die de organisatie met een derde aangaat voor de levering van een product of dienst.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

844 B1349 Contract aanpassing Dit werkproces betreft alle stappen die nodig zijn om de inhoud van een bestaand contract aan te passen, bijvoorbeeld het verlengen van de looptijd van een contract. Een contract is een overeenkomst die de organisatie met een derde aangaat voor de levering van een product of dienst.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

845 B1350 Contract beëindiging Dit werkproces betreft de beëindiging van een bestaand contract. Een contract is een overeenkomst die de organisatie met een derde aangaat voor de levering van een product of dienst.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

846 B1351 Verordening aanpassing Dit werkproces betreft de aanpassing van een bestaande verordening. Een verordening is een op gemeentelijk niveau door de raad vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Zie voor het opstellen van een nieuwe verordening werkproces B0013 "Verordening opstelling".Bewaren 3 x x

847 B1352 Verordening intrekking Dit werkproces betreft de intrekking van een bestaande verordening. Een verordening is een op gemeentelijk niveau door de raad vastgesteld algemeen verbindend voorschrift.Bewaren 3 x x

848 B1353 Beleidsregel opstelling Dit werkproces betreft de opstelling en vaststelling van een beleidsregel. Een beleidsregel geeft aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. In tegenstelling tot een verordening is een beleidsregel geen algemeen verbindend voorschrift. Het is een richtlijn van het bestuursorgaan om duidelijkheid naar de burger te verschaffen. De gemeente hoeft bij het nemen van veel voorkomende beslissingen niet telkens het beleid uit te leggen, maar kan verwijzen naar de gepubliceerde beleidsregel. Zie voor de aanpassing van een beleidsregel werkproces B1354 "Beleidsregel aanpassing" en voor de intrekking van een beleidsregel werkproces B1355 "Beleidsregel intrekking".Bewaren 3 x x

849 B1354 Beleidsregel aanpassing Dit werkproces betreft de aanpassing van een beleidsregel. Een beleidsregel geeft aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. In tegenstelling tot een verordening is een beleidsregel geen algemeen verbindend voorschrift. Het is een richtlijn van het bestuursorgaan om duidelijkheid naar de burger te verschaffen. De gemeente hoeft bij het nemen van veel voorkomende beslissingen niet telkens het beleid uit te leggen, maar kan verwijzen naar de gepubliceerde beleidsregel. Zie voor het opstellen van een nieuwe beleidsregel werkproces B1353 "Beleidsregel opstelling".Bewaren 3 x x

850 B1355 Beleidsregel intrekking Dit werkproces betreft de intrekking van een beleidsregel. Een beleidsregel geeft aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. In tegenstelling tot een verordening is een beleidsregel geen algemeen verbindend voorschrift. Het is een richtlijn van het bestuursorgaan om duidelijkheid naar de burger te verschaffen. De gemeente hoeft bij het nemen van veel voorkomende beslissingen niet telkens het beleid uit te leggen, maar kan verwijzen naar de gepubliceerde beleidsregel. Bewaren 3 x x

851 B1356 Beleid aanpassing Dit werkproces betreft de aanpassing van eerder vastgesteld beleid. Zie voor het opstellen van nieuw beleid werkproces B0777 "Beleid opstelling". Bewaren 3 x x

852 B1357 Beleid intrekking Dit werkproces betreft de intrekking van eerder vastgesteld beleid.Bewaren 3 x x

853 B1358 Beleid toezicht Dit werkproces betreft het monitoren van de naleving van vastgesteld beleid en het signaleren van afwijkingen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

854 B1359 Dienstverleningsaanbod opstelling Dit werkproces betreft het benoemen en vaststellen van het dienstverleningsaanbod.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

855 B1360 Dienstverleningsaanbod aanpassing Dit werkproces betreft het wijzigen of intrekken van bestaande diensten, of het toevoegen van nieuwe diensten aan het dienstverleningsaanbod.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

856 B1361 Dienstverleningsovereenkomst intern aanpassingDit werkproces betreft de aanpassing van een bestaande interne dienstverleningsovereenkomst. Een interne dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst die tussen organisatieonderdelen wordt aangegaan waarin wordt vastgelegd welke diensten binnen welke condities zullen worden geleverd. Zie voor het opstellen van een interne dienstverleningsovereenkomst werkproces B1313 "Dienstverleningsovereenkomst intern aangaan".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

919 B1362 Dienstverleningsovereenkomst intern toezichtDit werkproces betreft het monitoren van de naleving van een interne dienstverleningsovereenkomst en het signaleren van afwijkingen. Een interne dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst die tussen organisatieonderdelen wordt aangegaan waarin wordt vastgelegd welke diensten binnen welke condities zullen worden geleverd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

920 B1363 Dienstverleningsovereenkomst extern aanpassingDit werkproces betreft de aanpassing van een bestaande externe dienstverleningsovereenkomst. Een externe dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst die de organisatie met een externe partij aangaat waarin wordt vastgelegd welke diensten de organisatie onder welke condities zal leveren. Zie voor het opstellen van een externe dienstverleningsovereenkomst B1314 "Dienstverleningsovereenkomst extern aangaan".Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

921 B1364 Dienstverleningsovereenkomst extern toezichtDit werkproces betreft het monitoren van de naleving van een externe dienstverleningsovereenkomst en het signaleren van afwijkingen. Een externe dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst die de organisatie met een externe partij aangaat waarin wordt vastgelegd welke diensten de organisatie onder welke condities zal leveren. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

922 B1365 Strategie opstelling Dit werkproces betreft de opstelling van een lange termijn visie en de manier waarop de organisatie hier invulling aan gaat gevenBewaren 3 x x

923 B1366 Intern overleg Dit werkproces betreft de voorbereiding en verslaglegging over een intern overleg. Een intern overleg vindt incidenteel plaats over een bepaald onderwerp, ter ondersteuning van een bepaald werkproces. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

924 B1367 Advisering intern Dit werkproces betreft de behandeling van een losse adviesaanvraag (niet als onderdeel van een standaard werkproces) waarbij om een mening of advies wordt gevraagd door een ander organisatieonderdeel.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

925 B1368 Incident systeem afhandeling Dit werkproces betreft de afhandeling van storingsmeldingen in het functioneren van een door systeembeheer beheerd systeemonderdeel.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

926 B1369 Probleem oplossing systeem Dit werkproces betreft de oplossing van problemen die ten grondslag liggen aan incidenten in de werking van informatiesystemen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

927 B1370 Wijzigingsverzoek systeem Dit werkproces betreft de behandeling van en besluitvorming over wijzigingsverzoeken ten aanzien van systeemonderdelen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

928 B1371 Transitie inrichting informatiesysteem Dit werkproces betreft de daadwerkelijke uitrol van een wijziging in de functionaliteit van een informatiesysteem.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

929 B1372 Release uitlevering systeem Dit werkproces betreft de uitrol van een wijziging van één of meerdere systeemonderdelen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

930 B1373 Aanmelding toegang systeem of applicatieDit werkproces betreft het behandelen van een verzoek tot toegang tot een systeem of applicatie. Dit geldt zowel voor interne systemen en applicaties als voor applicaties van externen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het werkgeversportaal van het UWV.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

931 B1374 Afmelding toegang systeem of applicatieDit werkproces betreft het behandelen van een verzoek tot stopzetting van de toegang tot een systeem of applicatie. Dit geldt zowel voor interne systemen en applicaties als voor applicaties van externen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het werkgeversportaal van het UWV.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

932 B1375 Incident applicatie afhandeling Dit werkproces betreft de afhandeling van storingsmeldingen in het functioneren van een door applicatiebeheer beheerde applicatie.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

933 B1376 Calamiteit afhandeling systeem of applicatieDit werkproces betreft het handelen van de organisatie naar aanleiding van een opgetreden incident, inclusief de vastlegging van de genomen maatregel.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

934 B1377 Wijzigingsverzoek applicatie Dit werkproces betreft de behandeling van en besluitvorming over wijzigingsverzoeken ten aanzien van een applicatie.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

935 B1378 Onderhoud en vernieuwing applicatie Dit werkproces betreft het geheel van de impactanalyse, ontwerp, realisatie, testen en implementatie van een wijziging van een applicatie.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

936 B1379 Programmabeheer en distributie applicatieDit werkproces betreft de daadwerkelijke uitrol van een wijziging in een applicatie in een productieomgeving of de uitrol van een nieuwe applicatie.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

937 B1380 Bedrijfsinformatie toezicht onderhoud Dit werkproces betreft het toezien op de consistentie en kwaliteit van de in een informatiesysteem opgeslagen gegevens, het eventueel aanpassen hiervan en het beheer van de hierbij gebruikte hulpmiddelen zoals tabellen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

938 B1381 Wijzigingsverzoek informatiesysteem Dit werkproces betreft de behandeling van en besluitvorming over wijzigingsverzoeken ten aanzien van de functionaliteit van een informatiesysteem.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

939 B1382 Functionaliteitenwijziging informatiesysteemDit werkproces betreft het specificeren, vormgeven, documenteren, voorbereiden, toetsen en testen van een verandering in de functionaliteit van een informatiesysteem.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

941 B1383 Leegstaand gebouw melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van een leegstaand gebouw. Wanneer een gebouw langer dan een in de Leegstandverordening genoemde termijn leegstaat, dient de eigenaar van het gebouw of een gedeelte van het gebouw dit bij de gemeente te melden. De gemeente kan na verloop van tijd een voordracht doen voor een gebruiker van het leegstaande gebouw; zie daarvoor werkproces B1384 "Leegstaand gebouw voordracht gebruiker".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

942 B1384 Leegstaand gebouw voordracht gebruikerDit werkproces betreft het uitvoeren van de voordracht van een gebruiker van een leegstaand gebouw. Twaalf maanden nadat de leegstand van een gebouw gemeld is (zie werkproces B1383) kan de gemeente een of meerdere gebruikers voordragen voor het gebruik van het betreffende leegstaande gebouw. Indien de eigenaar binnen drie maanden alsnog een overeenkomst is aangegaan met een gebruiker, hoeft hij niet in zee te gaan met de door de gemeente voorgedragen gebruiker. Zie voor de melding van een leegstaand gebouw B1383 "Leegstaand gebouw melding".Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

943 B1385 Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimteDit werkproces betreft het uitvoeren van de oplegging van een bestuurlijke boete voor overlast in de openbare ruimte. De Gemeentewet geeft gemeenten een zelfstandige bevoegdheid om op te treden tegen veel voorkomende en overlastveroorzakende, lichte overtredingen van de APV en de afvalstoffenverordening. Deze bestuurlijke boete kan door de buitengewoon opsporingsambtenaar worden opgelegd.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

944 B1386 Bestuurlijke strafbeschikking Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aankondiging van een bestuurlijke strafbeschikking. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) kan een persoon die een overtreding heeft begaan in de openbare ruimte of met betrekking tot de openbare orde een (aankondiging van een) beschikking uitvaardigen. Zonder tussenkomst van de politie wordt het Centraal Justitieel Incasso Bureau in kennis gesteld, die de boete int bij de overtreder. Verzet hiertegen kan de overtreder enkel aantekenen bij het openbaar ministerie.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

945 B1387 Bebouwde kom vaststelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de vaststelling van de bebouwde kom. Dit kan op grond van de Wet natuurbescherming of op grond van de Wegenverkeerswet gebeuren. Alleen bos dat buiten de bebouwde kom ligt valt onder de Wet natuurbescherming. Door de bebouwde kom op grond van de Wet natuurbescherming vast te stellen kan de gemeente er invloed op uitoefenen welke houtopstanden wel en niet onder de Wet natuurbescherming vallen. Door de bebouwde kom op grond van de Wegenverkeerswet vast te stellen bepaalt de gemeente waar de maximumsnelheid voor binnen en buiten de bebouwde kom geldt. De bebouwde kom die de gemeente op basis van de Wet natuurbescherming vaststelt kan afwijken van de bebouwde kom op grond van de Wegenverkeerswet.Bewaren 3 x x

946 B1388 Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanvraag van de beëdiging van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). De BOA is bevoegd tot de opsporing van een beperkt aantal of een specifieke groep strafbare feiten. Naast de buitengewoon opsporingsambtenaar kent de politie de algemene opsporingsambtenaren die bevoegd zijn tot het opsporen van alle strafbare feiten. Dit werkproces kan eveneens gebruikt worden voor de aanvraag van verlenging van een beëdiging.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

947 B1389 Functiewijziging verzoek Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor een functiewijziging. De aanvraag tot functiewijziging kan geïnitieerd worden door de medewerker of door diens leidinggevende. Dit werkproces kan tevens volgen uit het opleggen van een disciplinaire maatregel; zie hiervoor werkproces B1159 "Disciplinaire maatregel".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

948 B1390 Gebiedsverbod/meldingsplicht tijdelijke ontheffingDit werkproces betreft het behandelen van de aanvraag voor een tijdelijke ontheffing op een gebiedsverbod of meldingsplicht. De ordeverstoorder die door de burgemeester een gebiedsverbod of meldingsplicht opgelegd heeft gekregen, kan hiervan bij de gemeente een tijdelijke ontheffing aanvragen.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

949 B1391 Inburgeringsplicht ontheffing Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing op de inburgeringsplicht. De gemeente kan een inburgeringsplichtige ontheffing verlenen wanneer deze niet in staat wordt geacht tot het behalen van het inburgeringsexamen of naar het oordeel van de gemeente al voldoende is ingeburgerd.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

950 B1392 Wijkbudget Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een wijkbudget. Wijkbudgetten bestaan in vele verschillende vormen, maar meestal gaat het om een budget dat de gemeente jaarlijks aan een buurt-, wijks- of dorpsorganisatie gunt en waaraan deze organisatie zelfstandig binnen door de gemeente aangegeven kaders een bestemming kan geven voor een als algemeen aan te merken voorziening. Het verschil met een subsidie is dat een wijkbudget niet verantwoord hoeft te worden.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

951 B1393 Onafhankelijke commissie benoeming Dit werkproces betreft het behandelen van de benoeming van een lid van een onafhankelijke commissie. Een gemeente kent meerdere onafhankelijke commissies en adviesraden waarvan de leden moeten worden benoemd, zoals de bezwarencommissie, de klachtencommissie, de welstandscommissie, de monumentencommissie en de Programmaraad.Bewaren 3 x x

952 B1394 Onafhankelijke commissie ontslag Dit werkproces betreft het behandelen van het ontslag van een lid van een onafhankelijke commissie. Een gemeente kent meerdere onafhankelijke commissies en adviesraden waarvan de leden hun deelname kunnen beëindigen, zoals de bezwarencommissie, de klachtencommissie, de welstandscommissie, de monumentencommissie en de Programmaraad.Bewaren 3 x x



953 B1395 Onafhankelijke commissie vaste onkostenvergoedingDit werkproces betreft het behandelen van de vaste onkostenvergoeding van een lid van een onafhankelijke commissie. Een gemeente kent meerdere onafhankelijke commissies en adviesraden waarvan de leden een vaste onkostenvergoeding ontvangen, zoals de bezwarencommissie, de klachtencommissie, de welstandscommissie, de monumentencommissie en de Programmaraad.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

954 B1396 Onafhankelijke commissie declaratie Dit werkproces betreft het behandelen van een door een lid van een onafhankelijke commissie ingediende declaratie. Een gemeente kent meerdere onafhankelijke commissies en adviesraden waarvan de leden declaraties kunnen indienen, zoals de bezwarencommissie, de klachtencommissie, de welstandscommissie, de monumentencommissie en de Programmaraad.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

955 B1397 Raads- of commissielid vergoeding Dit werkproces betreft het uitvoeren van de betaling van de vergoedingen van een gemeenteraads- of een commissielid. Omdat zij geen deel uitmaken van de ambtelijke organisatie, geldt dit afzonderlijke werkproces voor het betalen van de vergoedingen. Sommige commissieleden hoeven geen deel uit te maken van de gemeenteraad en daarom zijn zij apart benoemd.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

956 B1398 Wethouders salarismutaties Dit werkproces betreft het uitvoeren van de salarismutaties en betalingen van een wethouder. Omdat de wethouders geen onderdeel uitmaken van de ambtelijke organisatie, is voor de wethouders een apart werkproces opgenomen voor hun salarismutaties.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

957 B1399 Asverstrooiing ontheffing Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing op het verbod as te verstrooien. Deze ontheffing geeft toestemming om as te verstrooien in delen van de gemeente waar dit volgens een verordening verboden is, zoals op de verharde weg en op een gemeentelijke begraafplaats of crematorium.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

958 B1400 Berm gebruiken ontheffing Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing op het verbod om de berm te gebruiken. De gemeente beheert de openbare ruimte en infrastructuur en kan tijdelijk of structureel ontheffing verlenen voor het gebruiken van de berm.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

959 B1401 Beschermde of monumentale boom wijziging meldingDit werkproces betreft het behandelen van een melding van een wijziging van een beschermde of monumentale boom. Wanneer een boom op de monumentenlijst of de lijst met beschermde bomen staat, dient de eigenaar wijzigingen met betrekking tot die boom te melden bij de gemeente. De gemeente kan bijvoorbeeld het omvallen van een door ziekte aangetaste boom op de lijst noteren.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

960 B1402 Boom aanplakken of betimmeren vergunningDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor het aanplakken op of betimmeren van een boom. Het is verboden gemeentelijke bomen en struiken te beschadigen of te beplakken. Wanneer men iets aan een boom wil bevestigen of beplakken, dient deze vergunning te worden aangevraagd.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

961 B1403 Recht van overpad vestiging Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor het vestigen van een recht van overpad. Het recht van overpad is één van de in het Nederlands recht benoemde erfdienstbaarheden. Er dient een keuze te worden gemaakt of dit specifieke werkproces of het generieke werkproces B1219 "Zakelijk recht vestiging" wordt gebruikt.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

962 B1404 Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop meldingDit werkproces betreft het behandelen van een melding van de verkoop van onroerend goed met voorkeursrecht. Wanneer iemand een onroerend goed wil verkopen waar de gemeente een voorkeursrecht op gevestigd heeft, moet het onroerend goed eerst aan de gemeente worden aangeboden. De gemeente beslist binnen zes weken of ze overgaat tot de koop. Wanneer dat het geval is, start het werkproces B1287 "Grond aankoop met voorkeursrecht".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

963 B1405 Mediation Dit werkproces betreft het oplossen van een bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk conflict tussen twee partijen door een mediator.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

964 B1406 Delegatiebesluit opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een delegatiebesluit. Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.Bewaren 3 x x

965 B1407 Mandaatbesluit opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een mandaatbesluit. Het mandaatbesluit geeft de gemandateerde de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever) besluiten te nemen. De mandaatgever is in dit geval het college van B&W en in een krachtens mandaat genomen besluit dient altijd vermeld te worden dat het namens het college van B&W is genomen.Bewaren 3 x x

966 B1408 Vertegenwoordiging machtiging opstellingDit werkproces betreft het machtigen van een medewerker om bijvoorbeeld het college of de gemeenteraad te vertegenwoordigen in juridische procedures bij een rechtbank of een notaris. Dit werkproces kan ook gebruikt worden voor het machtigen van een andere organisatie om namens de organisatie op te treden. Een voorbeeld hiervan is het machtigen van een andere organisatie om namens de gemeente een saneringsmelding te doen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

967 B1409 Mobiele puinbreker melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding van het gebruik van een mobiele puinbreker. De gemeente beoordeelt de overlast voor omwonenden die het gebruik van de puinbreker kan opleveren. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om het steenachtige deel van het bouw- en sloopafval te breken tot puingranulaat wat op zich weer als bouwstof kan worden toegepast. Het gebruik van een mobiele puinbreker op de slooplocatie dient ten minste vijftien dagen voor aanvang bij de gemeente te worden gemeld.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

981 B1410 Toezicht door derde Dit werkproces betreft het ondergaan van toezicht door een derde. Het gaat hierbij meestal om de provincie die toeziet of het handelen van de gemeente voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (een voorbeeld hiervan is de provinciale archiefinspectie). Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

982 B1411 Sportaccommodatie aanleg/reconstructieDit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een sportaccommodatie. Het kan hierbij om een overdekte sportaccommodatie gaan of om een openlucht sportaccommodatie. Voorbeelden van overdekte sportaccommodaties zijn sporthal- en sportzaalcomplexen, tennis- en ijshallen, kegel- en schermzalen, squash-, klim-, biljart-, bowling- en kartcentra. Voorbeelden van openlucht sportaccommodaties zijn sportveldcomplexen, draf-, fietscross-, golf-, atletiek-, jeu de boules-, kart- en boogschietbanen.Bewaren 3 x x

983 B1412 Sportaccommodatie beheer en onderhoudDit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van een sportaccommodatie. Het kan hierbij om een overdekte sportaccommodatie gaan of om een openlucht sportaccommodatie. Voorbeelden van overdekte sportaccommodaties zijn sporthal- en sportzaalcomplexen, tennis- en ijshallen, kegel- en schermzalen, squash-, klim-, biljart-, bowling- en kartcentra. Voorbeelden van openlucht sportaccommodaties zijn sportveldcomplexen, draf-, fietscross-, golf-, atletiek-, jeu de boules-, kart- en boogschietbanen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

984 B1413 Begraven of cremeren van gemeentewegeDit werkproces betreft het uitvoeren van een begrafenis of crematie van gemeentewege. Wanneer iemand is overleden zonder nabestaanden of wanneer de nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen organiseren, regelt de gemeente de uitvaart en probeert zij de gemaakte kosten achteraf te verhalen. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

985 B1414 Samenwerkingsovereenkomst beheer Dit werkproces betreft het beheren van een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer de gemeente een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan (zie werkproces B1120 "Samenwerkingsovereenkomsten), zal zij regelmatig overleg voeren met de partijen waarmee wordt samengewerkt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

986 B1415 Arbitrage Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor arbitrage. Een geschil dat tussen twee partijen is ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking kan aan arbitrage onderworpen worden. De betrokken partijen leggen dan hun geschil voor aan één of meer arbiters, particuliere rechters, die daarover een uitspraak doen. De arbiters worden ook wel het scheidsgerecht genoemd. Arbitrage onderscheidt zich van mediation (zie werkproces B1405 "Mediation"), doordat de arbiter een bindende beslissing geeft, terwijl de vaststellingsovereenkomst waar een mediation-procedure toe kan leiden niet bindend is.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

987 B1416 Onafhankelijke commissie instelling Dit werkproces betreft het instellen van een onafhankelijke commissie. Een gemeente kan meerdere onafhankelijke commissies instellen, zoals de bezwarencommissie, de klachtencommissie, de welstandscommissie en de monumentencommissie.Bewaren 3 x x

988 B1417 Alcoholvrij gebied aanwijzingsbesluit Dit werkproces betreft het uitvoeren van een aanwijzingsbesluit om een bepaald gebied alcoholvrij te maken. De gemeente kan op basis van de APV in een bepaald gebied het op de openbare weg nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flesjes, blikjes met alcoholhoudende drank te verbieden. Dit besluit wordt genomen om de overlast ten gevolge van hinderlijk drankgebruik tegen te gaan of om jongeren en ouders bewuster met drank om te laten gaan.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

989 B1418 Automatische incasso melding Dit werkproces betreft het verwerken van een machtiging of intrekking van een automatische incasso. De organisatie kan een betaalplichtige de mogelijkheid bieden om de gespreid te betalen door middel van een automatische incasso. Dit werkproces geldt zowel voor een ontvangen machtiging, als voor een ontvangen intrekking van die machtiging.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

990 B1419 Afstandsverklaring van rechten Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een verklaring waarin van bepaalde rechten afstand wordt gedaan. Het gaat hier om een schriftelijke verklaring waarin afstand wordt gedaan van een bepaald recht. Wanneer de organisatie een foto wil gebruiken op de eigen website waar personen op staan afgebeeld, kan zij de betreffende personen een afstandsverklaring laten tekenen. Zie voor een afstandsverklaring grafrechten werkproces B1257 "Grafrecht afstandsverklaring".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

991 B1420 Statistische opgave Dit werkproces betreft het opgeven van statistische gegevens. De organisatie doet op verzoek of verplicht periodiek opgave van statistische gegevens aan verschillende instanties. Een voorbeeld hiervan is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die onder meer gegevens vraagt met betrekking tot de loop en de leeftijdsopbouw van de bevolking en het bodemgebruik.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

992 B1421 Wethouder benoeming Dit werkproces beschrijft het uitvoeren van de benoeming van een wethouder. Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen bepalen de raadsleden door stemming wie de nieuwe wethouders zullen worden.Bewaren 3 x x

993 B1422 Wethouder ontslag Dit werkproces beschrijft het uitvoeren van het ontslag van een wethouder. Het gaat hierbij om het nemen van het ontslagbesluit en het administratief afhandelen hiervan.Bewaren 3 x x

994 B1423 Burgemeester ontslag Dit werkproces beschrijft het uitvoeren van de ontslagprocedure van de burgemeester. Het gaat hierbij om het verzoeken om ontslag bij de minister van BZK, het verwerken van het koninklijk besluit en het de administratieve afhandeling.Bewaren 3 x x

995 B1424 Informatieverstrekking op eigen initiatiefDit werkproces betreft het uitvoeren van informatieverstrekking op eigen initiatief. Het gaat hierbij om het informeren van een bepaalde doelgroep of de bewoners van een bepaalde wijk over een actueel thema.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

996 B1425 BRP emigratie aangifte NVVB-benaming Vertrek naar het buitenland. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte van emigratie. Wanneer een inwoner langer dan 8 maanden binnen een jaar in het buitenland verblijft, dient hij te worden uitgeschreven uit de BRP als ingezetene van de gemeente. Zie voor binnen- of intergemeentelijke verhuizing werkproces B0366 "BRP verhuizing aangifte".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

997 B1426 Parkeerontheffing groot voertuig Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om een groot voertuig op of aan de weg te parkeren. De gemeente beoordeelt of er niet teveel parkeerruimte wordt ingenomen en of het straatbeeld nadelig wordt beïnvloed.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

998 B1427 Archief vervangingsbesluit Dit werkproces betreft het opstellen van een besluit voor de vervanging van archiefbescheiden. Bij vervanging nemen de reproducties volledig de plaats in van de oorspronkelijke archiefbescheiden en worden de oorspronkelijke archiefbescheiden vernietigd.Bewaren 3 x x

999 B1428 Archief vervreemding Dit werkproces betreft het uitvoeren van de vervreemding van archiefbescheiden. Een overheidsorgaan kan archiefbescheiden in eigendom overdragen aan een ander overheidsorgaan of aan derden. Dit wordt vervreemding genoemd en hiervoor is in de meeste gevallen een machtiging nodig van de minister van OCW.Bewaren 3 x x

1000 B1429 Energiesubsidie Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een energiesubsidie. Door middel van de energiesubsidie kan de gemeente energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie in nieuwbouw en bestaande bouwwerken stimuleren.Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1001 B1430 Bromfietsrijbewijs NVVB benaming Rijbewijzen. Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een bromfietsrijbewijs. Het bromfietsrijbewijs is ook bekend onder de naam "Rijbewijs AM". Iemand van 16 jaar en ouder die brommer wil rijden en niet in het bezit is van een geldig autorijbewijs (B) of een motorrijbewijs (A), dient een bromfietsrijbewijs te halen.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

1002 B1431 Levenloos geboren kind aangifte NVVB-benaming Overlijden. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte van een levenloos geboren kind. Wanneer een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschap die langer dan 24 weken heeft geduurd, dient het kind te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Deze maakt een 'akte van geboorte (levenloos)' op en neemt deze op in het overlijdensregister van de burgerlijke stand. Het is mogelijk om het kind officieel in een trouwboekje bij te laten schrijven. Indien een kind vóór 24 weken zwangerschap dood is geboren, mag ook aangifte worden gedaan van het levenloos geboren kind.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

1003 B1432 Uitkeringsgerechtigde sollicitatie- of tegenprestatieplicht ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag van een uitkeringsgerechtigde voor een tijdelijke ontheffing van de plicht te solliciteren of een tegenprestatie te leveren. Onder bepaalde omstandigheden kan iemand die een bijstandsuitkering ontvangt of een uitkering op basis van de IOAW of de IOAZ een tijdelijke ontheffing aanvragen. Hij hoeft dan tijdelijk niet te solliciteren of een tegenprestatie te leveren. Die tegenprestatie bestaat uit onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Dit werkproces betreft ook de ontheffing voor de alleenstaande ouder die de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot vijf jaar.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1004 B1433 Duiven laten uitvliegen ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod duiven uit te laten vliegen. De gemeente kan bepalen dat het tussen bepaalde tijdstippen binnen een bepaald tijdvak niet is toegestaan duiven uit te laten vliegen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1005 B1434 Vervoer door ziekte gevelde bomen ontheffingDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om door ziekte gevelde bomen te vervoeren. Het is verboden gevelde bomen of delen daarvan te vervoeren, indien het een boomsoort betreft die een boomziekte kan verspreidenVernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1006 B1435 Gehandicaptenparkeerkaart verlenging Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart. Een aflopende gehandicaptenparkeerkaart dient op tijd te worden verlengd. Er kan een nieuwe medische keuring nodig zijn. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1007 B1436 Laissez-passer vervoer overledene Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een laissez-passer voor het vervoer van een overledene naar het buitenland. Met een laissez-passer kan een overledene naar het buitenland worden vervoerd. De gemeente beoordeelt of zij hiermee akkoord gaat en op de laissez-passer (het vervoerbiljet) vermeldt zij de naam van de overledene en de bestemming.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1008 B1437 Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) bijdragenDit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van een BIZ-bijdrage. De gemeente kan op grond van de experimentenwet BIZ een Bedrijfs Investerings Zone instellen. Alle ondernemers binnen die zone betalen mee aan de gezamenlijke investering in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Wanneer de gemeenteraad met het door de ondernemers ontwikkelde plan akkoord gaat, kan zij een heffing instellen voor alle ondernemers in de BI-zone. Dit werkproces betreft het heffen van die BIZ-bijdrage.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1009 B1438 Parkeervergunning tijdelijk Dit werkproces betreft het beoordelen van de aanvraag voor een tijdelijke parkeervergunning. Deze vergunning is bedoeld voor bedrijven die binnen een vergunningsgebied tijdelijk werkzaamheden moeten uitvoeren en daarbij direct een voertuig tot hun beschikking moeten hebben. Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1010 B1439 Grond verhuur Dit werkproces betreft het opstellen en beëindigen van een verhuurovereenkomst voor een perceel grond.  Door middel van haar grondbeleid wil de gemeente een gewenst ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Daartoe bezit de gemeente grond en een burger kan een aanvraag indienen om grond van de gemeente te huren.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1011 B1440 Zondagsrust verstoren ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om de zondagsrust te verstoren. Het gaat hierbij om een verbod op het zonder noodzaak op zondag (of een feestdag die daaraan gelijk wordt gesteld) veroorzaken van veel geluid. In bepaalde gevallen kan hiervan een ontheffing worden verleend voor de zondagmiddag na 13:00. Dit verbod is niet van toepassing op uitingen tijdens geoorloofde samenkomsten waar godsdienst of levensovertuiging wordt beleden en op vergaderingen of demonstraties als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1012 B1441 Roerende ruimtebelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van de Roerende Ruimte Belasting. Deze belasting is verschuldigd door eigenaren en/of gebruikers van roerende woon- en bedrijfsruimten zoals woonboten, woonarken of woonwagens die permanent bewoond of gebruikt worden. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1013 B1442 Reclamebelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van reclamebelasting. Deze belasting is verschuldigd voor reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is, zoals billboards of lichtbakken. Het verschil met de precariobelasting (zie werkproces B0397 "Precariobelastingen") is dat het niet uitmaakt of het reclameobject boven particuliere of openbare grond is geplaatst. Wanneer het reclameobject boven openbare grond is geplaatst, wordt de precariobelasting vaak meegenomen in de reclamebelasting.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1014 B1443 Financiële interne controle Dit werkproces betreft het uitvoeren van een financiële interne controle. De organisatie kan per afdeling of per verzameling uitgevoerde werkprocessen een financiële interne controle uitvoeren.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1015 B1444 Onderhoudsverplichting VvE oplegging Dit werkproces betreft het uitvoeren van de oplegging van de onderhoudsverplichting aan een Vereniging Van Eigenaren (VVE). Een VVE is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle openbare en gezamenlijke ruimtes. Wanneer het betreffende gebouw niet voldoet aan de in de Woningwet gestelde eisen of wanneer deze toestand dreigt te ontstaan, kan de gemeente bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw is gelegen een machtiging aanvragen om een vergadering van eigenaars bijeen te roepen. Wanneer drie maanden na die vergadering de VVE nog altijd niet over een onderhoudsplan beschikt, kan de gemeente de VVE verplichten om deze binnen een bepaalde termijn op te laten stellen.Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1016 B1445 Filmopnamen melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding om filmopnamen te maken.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1017 B1446 Filmopnamen vergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van de aanvraag van een vergunning om filmopnamen te maken.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1018 B1447 Lening aangaan Dit werkproces betreft het uitvoeren van het aangaan van een kort- of langlopende lening in het kader van de treasuryfunctie. Het gaat hierbij om het aantrekken van de benodigde financiële middelen voor een periode korter of langer dan één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel interne als externe financieringsmiddelen. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1019 B1448 Lening wijziging Dit werkproces betreft het uitvoeren van het wijzigen van een kort- of langlopende lening in het kader van de treasuryfunctie. Het gaat hierbij om het aantrekken van de benodigde financiële middelen voor een periode korter of langer dan één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel interne als externe financieringsmiddelen. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1020 B1449 Lening beëindiging Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beëindigen van een kort- of langlopende lening in het kader van de treasuryfunctie. De benodigde financiële middelen kunnen voor een periode korter of langer dan één jaar zijn aangetrokken. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel interne als externe financieringsmiddelen. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1021 B1450 Uitzetting gelden aangaan Dit werkproces betreft het uitvoeren van het aangaan van een kort- of langlopende uitzetting van gelden in het kader van de treasuryfunctie. Het gaat hierbij om het uitzetten van financiële middelen bij financiële instellingen of andere externe partijen voor een periode korter of langer dan één jaar. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1022 B1451 Uitzetting gelden wijziging Dit werkproces betreft het uitvoeren van het wijzigen van een kort- of langlopende uitzetting van gelden in het kader van de treasuryfunctie. Het gaat hierbij om het uitzetten van financiële middelen bij financiële instellingen of andere externe partijen voor een periode korter of langer dan één jaar. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1023 B1452 Uitzetting gelden beëindiging Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beëindigen van een kort- of langlopende uitzetting van gelden in het kader van de treasuryfunctie. Het gaat hierbij om het uitzetten van financiële middelen bij financiële instellingen of andere externe partijen voor een periode korter of langer dan één jaar. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1024 B1453 Treasury audit financiële relaties Dit werkproces betreft het uitvoeren van het audit op de financiële relaties in het kader van de treasuryfunctie. Het gaat hierbij om het realiseren van zo gunstig mogelijke condities voor het afnemen van financiële diensten.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1025 B1454 Treasury audit geldstromen Dit werkproces betreft het uitvoeren van een audit op de geldstromen van de organisatie in het kader van de treasuryfunctie. Het doel van deze audit is om de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en op de liquiditeitenplanning af te stemmen, waarbij erop gelet wordt dat de organisatie tijdig haar verplichtingen kan nakomen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1026 B1455 Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) subsidieDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een subsidie voor een activiteit uit te voeren in een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ). De gemeente kan op grond van de experimentenwet BIZ een Bedrijfs Investerings Zone instellen. Alle ondernemers binnen die zone betalen mee aan de gezamenlijke investering in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Wanneer de ondernemersvereniging een activiteit wil ontplooien die valt binnen de uitvoeringsovereenkomst die de ondernemers met de gemeente hebben gesloten, kan zij hiervoor een subsidie aanvragen. Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1027 B1456 Belastingafdracht aan derde Dit werkproces betreft het afdragen van door de organisatie verschuldigde belastingen aan een derde. Denk hierbij aan af te dragen loonheffingen of BPM voor voertuigen. Het kan hierbij om twee soorten belastingen gaan: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen is de organisatie verplicht een aangifte te doen en ontvangt op basis daarvan een aanlag voor de te betalen belasting. Bij aangiftebelastingen is de organisatie ook verplicht aangifte te doen, maar kan zij de te betalen belasting op eigen initiatief berekenen en afdragen. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1028 B1457 Kinderopvang toezicht Dit werkproces betreft het verwerken van het resultaat van toezicht op een kinderopvangvoorziening. De GGD voert de inspecties in opdracht van de gemeente uit en controleert of een instelling aan de wettelijke kwaliteitscriteria voldoet. De gemeente verwerkt het inspectierapport en beslist in geval van een overtreding hoe zij zal gaan handhaven. Zie voor de inspectie van een nieuwe kinderopvangvoorziening (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, gastouder of een peuterspeelzaal) de betreffende werkprocessen. Dit werkproces heeft betrekking op de inspecties die ofwel periodiek of naar aanleiding van een ontvangen klacht plaatsvinden. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1029 B1458 Gemeentelijke publicatie Dit werkproces betreft het uitvoeren van het uitbrengen van een gemeentelijke publicatie. Jaarlijks brengt de gemeente de gemeentegids uit, maar zij verzorgt ook andere publicaties zoals jubileumboeken of een historisch werk.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1031 B1460 Bibob-onderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een Bibob-onderzoek.  Wanneer de gemeente een aanvraag heeft ontvangen voor de in de Wet Bibob genoemde vergunning- of subsidiesoorten of wanneer zij een aanbesteding doet, kan zij een onderzoek doen naar de integriteit van de aanvrager of de inschrijver. De gemeente kan hiervoor gebruik maken van de diensten van het Bureau Bibob. Dit werkproces vormt een generiek subproces van de vergunning-, subsidieprocessen of de inkoopprocedure. Omdat het resultaat van het onderzoek herbruikbaar is en een eigen termijn in de Gemeentelijke Selectielijst kent, is dit subproces afzonderlijk opgenomen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1032 B1461 Watervergunning Dit werkproces betreft het verwerken van een aanvraag voor een watervergunning. De watervergunning is een integrale vergunning voor een breed scala aan activiteiten in watersystemen, zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot. De aanvraag  kan worden gedaan bij de gemeente waar de activiteit in hoofdzaak plaatsvindt. Voor de verlening van de watervergunning kan het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat bevoegd gezag zijn. Zie voor die gevallen waarin het doen van een melding volstaat werkproces B1462 "Watermelding".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1033 B1462 Watermelding Dit werkproces betreft het verwerken van een watermelding. De watermelding is een melding voor een breed scala activiteiten in watersystemen waar geen watervergunning voor is vereist. Een voorbeeld hiervan is het onttrekken van minder dan 10 m3 grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem. De melding  kan worden gedaan bij de gemeente waar de activiteit in hoofdzaak plaatsvindt. Voor de verlening van de watervergunning kan het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat bevoegd gezag zijn. Zie voor die gevallen waarin het nodig is een vergunning aan te vragen werkproces B1461 "Watervergunning".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1034 B1463 Predicaat Koninklijk/Hofleverancier Dit werkproces betreft het verwerken van een aanvraag voor het Predicaat Koninklijk of het Predicaat Hofleverancier. Grote ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, zoals multinationals, kunnen het Predicaat Koninklijk aanvragen. Het Predicaat Hofleverancier is bedoeld voor de kleine en middelgrote bedrijven met een regionale uitstraling die minstens honderd jaar bestaan en een onberispelijke reputatie hebben. Zijne Majesteit de Koning beslist over de toekenning van het predicaat na advies door het college van B&W en de commissaris van de Koning. De aanvraag dient te worden gedaan bij de gemeente waar het bedrijf of het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd. Vernietigen 30 Jaar Afgehandeld 2 x

1035 B1464 Koninklijke Erepenning Dit werkproces betreft het verwerken van een aanvraag voor een Koninklijke Erepenning. De Koninklijke Erepenning wordt alleen verleend aan een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat en die activiteiten van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard of op het gebied van sport verricht. Zijne Majesteit de Koning beslist over de toekenning na advies door het college van B&W en de commissaris van de Koning. De aanvraag dient te worden gedaan bij de gemeente waar de vereniging of instelling statutair is gevestigd. Bewaren 3 x x

1036 B1465 Garantie geldlening Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een garantie voor een geldlening. De organisatie kan op verzoek borg staan voor een financiële verplichting tegenover een geldverstrekker van een organisatie die een publieke taak dient.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1037 B1466 Garantie geldlening wijziging Dit werkproces betreft het beoordelen van de wijziging van een garantie voor een geldlening. De organisatie kan op verzoek borg staan voor een financiële verplichting tegenover een geldverstrekker van een organisatie die een publieke taak dient.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1038 B1467 Garantie geldlening toezicht Dit werkproces betreft het uitvoeren van het toezicht op een garantie voor een geldlening. De organisatie kan op verzoek borg staan voor een financiële verplichting tegenover een geldverstrekker van een organisatie die een publieke taak dient.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1039 B1468 Garantie geldlening beëindiging Dit werkproces betreft het verwerken van de beëindiging van een garantie voor een geldlening. De organisatie kan op verzoek borg staan voor een financiële verplichting tegenover een geldverstrekker van een organisatie die een publieke taak dient. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1040 B1469 Sloopmelding Dit werkproces betreft het beoordelen van een sloopmelding. Wanneer het slopen naar redelijke verwachting meer dan 10 kubieke meter sloopafval oplevert of wanneer er asbest zal worden verwijderd, is de sloper verplicht om bij het bevoegd gezag een sloopmelding te doen. Deze sloopmelding kan naast een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen van een bouwwerk vereist zijn. Aan het slopen kan de gemeente nadere voorwaarden opleggen met betrekking tot het voorkomen of beperken van hinder of van een onveilige situatie en het scheiden van het sloopafval. Indien minder dan 35 vierkante meter asbest wordt verwijderd, is er geen asbestinventarisatierapport nodig en hoeft de melding slechts 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gedaan.Bewaren 3 x x



1041 B1470 Groenstrook verhuur Dit werkproces betreft het uitvoeren van de verhuur van een groenstrook. De gemeente kan een strook openbare grond voor een bepaalde tijd verhuren aan een derde. In de huurovereenkomst wordt vaak vermeld dat de grond enkel als groenstrook mag worden gebruikt. (Zie voor de verhuur van grotere stukken grond B1439 "Grond verhuur").Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1042 B1471 Leerplicht extra verlof Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om extra verlof van de leerplicht. Wanneer er voor een leerplichtig kind meer dan 10 dagen extra verlof wordt aangevraagd, is niet de directeur van de school maar de gemeentelijk leerplichtambtenaar degene die daarover beslist.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1043 B1472 Loonbeslaglegging Dit werkproces betreft het uitvoeren van een loonbeslaglegging. De organisatie ontvangt een beslagexploot. Op basis daarvan bepaalt zij het aan de externe instantie door te betalen bedrag en verwerkt dit in de salarisadministratie. De organisatie ontvangt het exploot van een gerechtsdeurwaarder of van een schuldeiser die zonder deurwaarder het beslag uit mag voeren, omdat hij een bij wet geregelde executoriale titel heeft. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1044 B1473 Financieel belang melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding van een financieel belang. Medewerkers die een functie bekleden waaraan het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden, dienen een financieel belang te melden. Vervolgens wordt dit belang geregistreerd en besluit het bestuur of de medewerker het belang al of niet dient af te stoten.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1045 B1474 Loontoeslag Dit werkproces betreft het uitvoeren van een loontoeslag aan een medewerker. Het kan hierbij gaan om een waarnemingstoeslag bij het waarnemen van een andere betrekking in een hogere schaal, een overwerkvergoeding, een onregelmatigheidstoeslag bij werkzaamheden buiten de vastgestelde werktijden, een verschuivingstoeslag bij verschuiving van de vastgestelde werktijden of om een persoonlijke toeslag.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1046 B1475 Externe toegang systeem aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag tot externe toegang tot het systeem. Het gaat hierbij om de toestemming voor een personeelslid om via een beveiligde verbinding toegang tot het bedrijfsnetwerk en de centrale applicaties te hebben en op die manier buiten het kantoorpand te kunnen werken.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1047 B1476 Evenement melding Dit werkproces betreft het behandelen van de melding van een evenement. De gemeente kan regels vaststellen voor kleinschalige evenementen. Indien een evenement daaraan voldoet hoeft de burger geen evenementenvergunning aan te vragen, maar kan hij volstaan met het doen van de evenement melding.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1048 B1477 Kunstobject in openbare ruimte opdrachtDit werkproces betreft het uitvoeren van een opdracht voor een cultureel kunstobject in de openbare ruimte. Als beheerder van de openbare ruimte kan de gemeente opdracht geven voor een cultureel kunstobject. Veel gemeenten kennen een zogenaamde 1-procent regeling voor kunst in de openbare ruimte bij grote, door de gemeente uitgevoerde bouwprojecten.Bewaren 3 x x

1049 B1478 Kunstobject in openbare ruimte beheer en onderhoudDit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van een cultureel kunstobject in de openbare ruimte. Als beheerder van de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk voor de culturele kunstobjecten die zij in de openbare ruimte heeft geplaatst of gerealiseerd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1051 B1480 Stedenbouwkundig plan opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een stedenbouwkundig plan. Dit plan geeft een beeld van de inrichting van een bebouwd (of te bebouwen) gebied. De gemeente geeft hierin de contouren van de geplande bebouwing aan, zoals het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimten, vrije sector woningen en woningen in de sociale huursector. Het plan vormt een bestuurlijk voornemen. De definitieve bestemmingen van gronden en gebouwen legt de gemeente vast in een bestemmingsplan, zie hiervoor werkproces B0511 "Bestemmingsplan opstelling" of B1200 "Bestemmingsplanwijziging".Bewaren 3 x x

1052 B1481 Bezwaarschrift personeelslid Dit werkproces betreft het behandelen van een bezwaarschrift van een personeelslid. Wanneer een personeelslid het niet eens is met een schriftelijk besluit van zijn werkgever, kan hij hiertegen bezwaar aantekenen. Er zal door een aparte bezwaarschriftencommissie een hoorzitting worden gehouden. Na afgifte van het advies door de commissie neemt de werkgever een beslissing op het bezwaar. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1053 B1482 Beroep door personeelslid Dit werkproces betreft het behandelen van een beroepschrift van een personeelslid. Een personeelslid kan tegen een beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de bestuursrechter of in hoger beroep bij de Centrale Raad voor Beroep. Dit werkproces geldt voor beide gevallen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1054 B1483 Tijdregistratie mutaties verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van de mutaties in de tijdregistratie. Het gaat hierbij om een aanvulling op of wijziging van de gegevens die in het tijdregistratiesysteem zijn opgenomen.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1056 B1485 Milieuzone ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing voor de milieuzone. Indien voor een voertuig geen landelijke ontheffing kan worden aangevraagd, kan de burger of het bedrijf een ontheffing aanvragen bij de gemeente die de milieuzone heeft ingesteld. Het kan hierbij gaan om een dagontheffing of een langdurige ontheffing voor een oud voertuig in afwachting van een nieuw schoner voertuig. Een ontheffing kan ook op basis van de hardheidsclausule worden aangevraagd, wanneer een onderneming financieel niet in staat is op korte termijn te investeren in een roetfilter of een schoner voertuig. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1057 B1486 Feestverlichting vergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van de aanvraag voor een vergunning om feestverlichting op te hangen. Wanneer een bedrijf, een instelling of een winkeliersvereniging  feestverlichting langs of boven de weg, in bomen of aan gebouwen wil ophangen, dient zij deze vergunning aan te vragen. Deze vergunning is ook nodig voor het verlichten van een pand of voorwerp vanaf de weg. Deze vergunning geldt niet voor het bevestigen van een lichtbak aan de gevel van een pand, daarvoor is een omgevingsvergunning voor de activiteit aanbrengen handelsreclame nodig (zie hiervoor werkproces B1210 "Omgevingsvergunning").Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1059 B1488 Vaste aanstelling personeelslid Dit werkproces betreft het uitvoeren van de vaste aanstelling van een personeelslid. Het gaat hierbij om de vaste aanstelling van een medewerker na een proefperiode en dus niet meteen de aanstelling na werving en selectie.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1060 B1489 Groenstrook ingebruikgeving Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor de ingebruikgeving van een groenstrook. De gemeente kan een strook openbare grond door middel van een overeenkomst in gebruik geven aan een derde. In de overeenkomst wordt vaak vermeld dat de grond enkel als groenstrook mag worden gebruikt. De ingebruikgeving kan door beide partijen na verloop van tijd worden opgezegd.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1061 B1490 Motie Dit werkproces betreft het behandelen van een motie. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. De gemeenteraad verzoekt het college dus iets te doen of juist niet te doen. Bewaren 3 x x

1062 B1491 Detachering personeelslid Dit werkproces betreft het uitvoeren van het detacheren van een personeelslid. De medewerker die een tijdelijke of een vaste aanstelling bij de organisatie (uitlener) heeft, gaat tijdelijk een functie bij een andere organisatie (inlener) vervullen, maar hij blijft onder het formele werkgeverschap van de uitlenende organisatie vallen. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1063 B1492 Zienswijze door gemeente Dit werkproces betreft het uitvoeren van het indienen van een zienswijze door de gemeente bij een derde. Wanneer de gemeente een conceptbesluit van een ander overheidsorgaan ontvangt of van een niet-overheidsorgaan dat wettelijke taken uitvoert (zoals een waterbedrijf), kan zij hier een zienswijze op indienen. Dit maakt onderdeel uit van de in de Algemene wet bestuursrecht gedefinieerde uniforme openbare voorbereidingsprocedure.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1064 B1493 Lidmaatschap/deelneming Dit werkproces betreft het aangaan van een lidmaatschap of een deelneming. De organisatie kan een lidmaatschap van een vereniging of een deelneming in een vennootschap aangaan. (Zij heeft daarbij zowel een bestuurlijk als een financieel belang in de vennootschap. Wanneer er enkel een financieel belang bestaat, gebruik dan werkproces B1450 "Uitzetting gelden aangaan".)Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1065 B1494 Lidmaatschap/deelneming wijzigingen Dit werkproces betreft het verwerken van een wijziging  van een lidmaatschap of een deelneming. De organisatie kan een lidmaatschap van een vereniging of een deelneming in een vennootschap zijn aangegaan. (Zij heeft daarbij zowel een bestuurlijk als een financieel belang in de vennootschap. Wanneer er enkel een financieel belang bestaat, gebruik dan werkproces B1451 "Uitzetting gelden wijziging".)Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1066 B1495 Lidmaatschap/deelneming beëindiging Dit werkproces betreft het beëindigen van een lidmaatschap of deelneming. De organisatie kan haar lidmaatschap van een vereniging of deelneming in een vennootschap beëindigen. (Zij heeft daarbij zowel een bestuurlijk als een financieel belang in de vennootschap. Wanneer er enkel een financieel belang bestaat, gebruik dan werkproces B1452 "Uitzetting gelden beëindiging".)Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1067 B1496 Gemeentelijke belastingen kopie aanslagDit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om een kopie van een aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen. Op de aanslag staan de te betalen bedragen voor onder meer de onroerende zaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing en de hondenbelasting.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1068 B1497 WKPB informatieverzoek Dit werkproces betreft het behandelen van een informatieverzoek betreffende het WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) register. In dit register zijn de publiekrechtelijke beperkingen te vinden die op een perceel rusten. De gemeente kan een overzicht van deze beperkingen geven of een verklaring dat er geen beperkingen op rusten. De gemeente kan eveneens kopieën verstrekken van de besluiten van gemeentelijke beperkingen. Voor de beperkingen van andere overheden dient het Kadaster geraadpleegd te worden.  Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1069 B1498 Lening beheer Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheren van een kort- of langlopende lening in het kader van de treasuryfunctie. Het gaat hierbij om het aantrekken van de benodigde financiële middelen voor een periode korter of langer dan één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel interne financieringsmiddelen als externe financieringsmiddelen. Een voorbeeld van het beheer van een lening vormt de periodieke aflossing die moet worden gedaan.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1070 B1499 Uitzetting gelden beheer Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beheren van een kort- of langlopende uitzetting van gelden in het kader van de treasuryfunctie. Het gaat hierbij om het uitzetten van financiële middelen bij financiële instellingen of andere externe partijen voor een periode korter of langer dan één jaar. Een voorbeeld van het beheer van een uitzetting vormt de verwerking van de uitkering van dividend. Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1071 B1500 Lidmaatschap/deelneming beheer Dit werkproces betreft het beheer van een lidmaatschap of een deelneming. De organisatie ontvangt periodiek informatie van de vereniging waar zij lid van is of de vennootschap waar zij in deelneemt. (Zij heeft daarbij zowel een bestuurlijk als een financieel belang in de vennootschap. Wanneer er enkel een financieel belang bestaat, gebruik dan werkproces B1498 "Uitzetting gelden beheer".)Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1072 B1501 Verkeersbrigadier aanstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanstelling van een verkeersbrigadier. De verkeersbrigadier zorgt ervoor dat kinderen in de nabijheid van een school veilig over kunnen steken. De opleiding tot verkeersbrigadier (ook wel "klaar-over" genoemd) vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de korpschef van de regionale politie. De aanstelling geschiedt door de burgemeester. Indien het om een minderjarige gaat, vindt eerst nog overleg plaats met het hoofd van de school en de ouders/voogden van de minderjarige.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1073 B1502 Verkeersbrigadier vervallenverklaring Dit werkproces betreft het uitvoeren van de vervallenverklaring van een verkeersbrigadier. De verkeersbrigadier zorgt ervoor dat kinderen in de nabijheid van een school veilig over kunnen steken. De burgemeester verklaart de aanstelling van de verkeersbrigadier (ook wel "klaar-over" genoemd) vervallen. Dit kan verschillende aanleidingen hebben: de betrokken verkeersbrigadier heeft het praktische gedeelte van de opleiding niet met succes afgerond, de betrokken korpschef van het regionale politiekorps is van oordeel dat de betrokken verkeersbrigadier niet meer geschikt is om de taak van verkeersbrigadier uit te oefenen, het is niet langer noodzakelijk dat de betrokken verkeersbrigadier als zodanig werkzaam is. De gemeente ontvangt een verzoek tot vervallenverklaring van de verkeersbrigadier of van het hoofd van de school of de ouders/voogden van een minderjarige verkeersbrigadier.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1074 B1503 Gastouderbureau inschrijving Dit werkproces betreft het beoordelen van de inschrijving van een gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Een gastouderbureau bemiddelt tussen ouders en gastouders, zij int de betalingen voor de gastouderopvang van de ouders en begeleidt de gastouders op verschillende manieren. De exploitatie van een nieuw gastouderbureau dient gemeld te worden bij de gemeente. De gemeente onderzoekt in samenwerking met de GGD of het gastouderbureau aan de gestelde eisen voldoet. Wanneer dit het geval is, schrijft de gemeente het gastouderbureau bij in het Landelijk Register. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1075 B1504 Gastouderopvang inschrijving Dit werkproces betreft het beoordelen van de inschrijving van een voorziening voor gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gastouder vangt kinderen in een gezinssituatie op en doet dit door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Een nieuwe gastouder dient zich te melden bij de gemeente. De gemeente onderzoekt in samenwerking met de GGD of de gastouder aan de gestelde eisen voldoet. Wanneer dit het geval is, schrijft de gemeente de gastouder bij in het Landelijk Register. De gastouder vormt naast het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en het gastouderbureau één van de kinderopvangvoorzieningen die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden geregistreerd. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1077 B1506 Gastouderbureau mutatie verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie met betrekking tot een gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De uitschrijving uit het register is één van de mogelijke mutaties. Het gastouderbureau vormt naast het kinderdagverblijf, de BSO en de gastouder één van de kinderopvangvoorzieningen die in het Landelijk Register worden geregistreerd. Een gastouderbureau bemiddelt tussen ouders en gastouders, zij int de betalingen voor de gastouderopvang van de ouders en begeleidt de gastouders op verschillende manieren.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1078 B1507 Gastouderopvang mutatie verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie met betrekking tot een voorziening voor gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De uitschrijving uit het register is één van de mogelijke mutaties. De gastouder vormt naast het kinderdagverblijf, de BSO en het gastouderbureau één van de kinderopvangvoorzieningen die in het Landelijk Register worden geregistreerd. De gastouder vangt kinderen in een gezinssituatie op en doet dit door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1079 B1508 Kinderdagverblijf/ BSO mutatie verwerkingDit werkproces betreft het verwerken van een mutatie met betrekking tot een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang (BSO) in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK). De uitschrijving uit het register is één van de mogelijke mutaties. Het kinderdagverblijf en de BSO vormen naast het gastouderbureau en de gastouder de kinderopvangvoorzieningen die in het Landelijk Register worden geregistreerd. Een kinderdagverblijf (crèche) verzorgt de opvang van kinderen van 6 weken tot 4 jaar oud en de buitenschoolse opvang (BSO) doet dit voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. Per 1 januari 2018 worden peuterspeelzalen ook als kinderdagverblijf ingeschreven in het register.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1080 B1509 BAG geometrie inmeting Dit werkproces betreft het verwerken van de inmeting van de definitieve geometrie van een object in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit is een intern werkproces dat getriggerd kan worden door verschillende andere werkprocessen binnen het taakgebied ruimtelijke ordening.Bewaren 3 x x

1081 B1510 WKPB kadastrale mutatie verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een kadastrale mutatie in het register met publiekrechtelijke beperkingen. Het WKPB-register geeft inzicht in de publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel (gebouw of stuk grond) rusten. Op die manier kan de eigenaar van een perceel achterhalen wat hij met een huis of stuk grond mag doen of waar hij rekening mee moet houden. Indien er een kadastrale mutatie plaatsvindt dient de gemeente binnen 4 weken te controleren of het gevolgen heeft voor de gemeentelijk opgelegde beperkingen en wanneer dit het geval is, dient zij de mutatie door te voeren in de Landelijke Voorziening van het WKPB-register.Bewaren 3 x x

1082 B1511 Overlast door persoon melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding met betrekking tot overlast veroorzaakt door personen. Het gaat hierbij om terugkerende overlast veroorzaakt door buren, hangjongeren, criminelen of verslaafden of door personen die dieren teveel lawaai laten maken. Gebruik voor meldingen over het beheer van de openbare ruimte B0798 "Openbare ruimte melding" en voor klachten over milieuoverlast (bijvoorbeeld geluid of stank veroorzaakt door een bedrijf) B0732 "Milieuklacht melding". Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1083 B1512 Ontleding stoffelijk overschot verlof Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot. Het gaat hier om volledige ontleding met een wetenschappelijk doel. Wanneer er sectie wordt gepleegd, wordt een stoffelijk overschot gedeeltelijk ontleed. Het verlof tot ontleding moet gevraagd worden aan de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zal worden ontleed of in de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1084 B1513 Begroting aanpassing Dit werkproces betreft het uitvoeren van een aanpassing van de begroting. Op basis van de voor- en najaarsnota (zie B0688) kan het nodig zijn om de begroting van de organisatie die jaarlijks wordt vastgesteld tussentijds aan te passen. Bewaren 3 x x

1085 B1514 Verloren voorwerp melding Dit werkproces betreft het behandelen van de melding van een verloren voorwerp. De gemeente is volgens het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor de zorg voor onbeheerde zaken. In het kader daarvan houdt zij een registratie bij van gevonden en verloren voorwerpen. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1086 B1515 Inkoopcontract realisatie Dit werkproces betreft het behandelen van de realisatie van een inkoopcontract. Nadat de inkoopovereenkomst is afgesloten (zie B0574 "Inkoop product of dienst"), wordt de uitvoering van een werk, de levering van goederen of de uitvoering van een dienst gecontroleerd. Dit werkproces kan ook gebruikt worden voor de opdrachten die aan leveranciers gegeven worden om uitvoering te geven aan een afgesloten inkoopovereenkomst.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1087 B1516 WOB-verzoek Dit werkproces betreft het beoordelen van een verzoek om informatie op basis van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Op grond van de Wob kan een burger of bedrijf verzoeken om bepaalde overheidsinformatie. Zie voor het behandelen van een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie werkproces B1654.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1088 B1517 Adviesverzoek aan ondernemingsraad Dit werkproces betreft het behandelen van een adviesverzoek aan de ondernemingsraad (OR). Omdat belangrijke besluiten direct en indirect invloed kunnen hebben op de belangen van werknemers, is de werkgever in bepaalde gevallen verplicht om de OR om advies te vragen over voorgenomen beleid.Bewaren 3 x x

1089 B1518 Instemmingsverzoek aan ondernemingsraadDit werkproces betreft het uitvoeren van een verzoek tot instemming aan de ondernemingsraad (OR). Een werkgever moet de OR om instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van bepaalde onderwerpen van sociaal beleid. Kort samengevat gaat het om belangrijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden en belangrijke veranderingen van de arbeidsomstandigheden. Het instemmingsrecht van de OR werkt als een vetorecht, wanneer de OR niet instemt met het besluit, mag de werkgever het niet uitvoeren.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1090 B1519 Initiatief van ondernemingsraad Dit werkproces betreft het beoordelen van een initiatief van de ondernemingsraad (OR). De OR mag op eigen initiatief de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken van de organisatie. Na minimaal één overleg met de OR neemt de werkgever een beslissing over het voorstel en deelt hij de OR mee of hij het voorstel overneemt. Bewaren 3 x x

1091 B1520 Ondernemingsraad verkiezing Dit werkproces betreft het organiseren van een verkiezing van de ondernemingsraad (OR). Deze verkiezing is gebonden aan wettelijke eisen waar een werkgever zich aan dient te houden. De zittingstermijn van OR-leden wordt vastgelegd in het OR-reglement en kan twee, drie of vier jaar lang zijn.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1092 B1521 Subsidie vaststelling Dit werkproces betreft het beoordelen van de verantwoording voor een toegekende subsidie. Voor de meeste subsidies moet achteraf verantwoording worden afgelegd. Meestal gaat het om een inhoudelijk en een financieel verslag. Op basis van de verantwoording wordt beoordeeld of de subsidie terecht is toegekend en of er naast de voorschotten nog recht is op uitbetaling. Indien er teveel subsidie is verstrekt, zal er subsidie worden teruggevorderd.Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1093 B1522 Re-integratievoorziening loonkostensubsidieDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening loonkostensubsidie. Dit betreft een compensatie voor een werkgever wanneer hij een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt die minder productief kan zijn dan een werknemer met soortgelijke opleiding en ervaring. Deze voorziening is op grond van de Participatiewet bedoeld voor uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking, maar kan door de gemeente ook worden ingezet voor kwetsbare of uiterst kwetsbare uitkeringsgerechtigden. De doelgroep van deze voorziening bestaat uit bijstandsgerechtigden, mensen met een uitkering op grond van de Anw, IOAW of IOAZ of niet-uitkeringsgerechtigden die wel aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1094 B1523 Gemeentewapen vaststellingsverzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een vaststellingsverzoek voor het gemeentewapen. Nadat zij zich heeft laten adviseren door de Hoge Raad van Adel, doet de gemeente aan het Kabinet der Koning het verzoek tot vaststelling van het gemeentewapen. Deze aanvraag wordt via de Minister van Binnenlandse Zaken doorgestuurd naar de Hoge Raad van Adel. Dit orgaan besluit om het nieuwe gemeentewapen al of niet vast te stellen.Bewaren 3 x x

1095 B1524 Gemeentevlag vaststelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de vaststelling van de gemeentevlag. Het ontwerp van een nieuwe gemeentevlag (bijvoorbeeld bij gemeentelijke herindeling) dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel. Na positief advies van dit orgaan kan de gemeenteraad de nieuwe gemeentevlag zelf vaststellen.Bewaren 3 x x

1096 B1525 Noodverordening opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een noodverordening. De burgemeester stelt een noodverordening vast in geval van oproerige beweging, ernstige wanordelijkheden of rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De noodverordening moet vervolgens door de gemeenteraad worden bekrachtigd en indien de raad dit niet doet kan de burgemeester binnen 24 uur administratief beroep aantekenen bij de commissaris van de Koning, die de noodverordening alsnog kan bekrachtigen. De noodverordening geldt voor een grote groep mensen, geldt vaak voor een langere periode en dient algemeen bekend te worden gemaakt. Een noodverordening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het ontruimen van gebouwen en gebieden in geval van acuut gevaar, om ramptoerisme te voorkomen of om een terrein voor forensisch onderzoek af te bakenen.Bewaren 3 x x

1097 B1526 Noodbevel opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een noodbevel. De burgemeester kan een noodbevel geven in geval van oproerige beweging, ernstige wanordelijkheden of rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Het noodbevel is gericht op één of een beperkte groep personen of organisaties. Het noodbevel wordt alleen bekendgemaakt aan de personen op wie het betrekking heeft. Het heeft een eenmalige en onmiddellijke werking en het niet naleven van het noodbevel vormt een misdrijf op grond van het Wetboek van strafrecht.Bewaren 3 x x

1098 B1527 Antispeculatiebeding ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een ontheffing van het antispeculatiebeding. Indien de gemeente een kavel of woning verkoopt, kan zij de voorwaarden stellen dat de koper het onroerend goed binnen korte termijn zelf gaat bewonen (de 'zelfbewoningsplicht') en dat hij het onroerend goed gedurende een bepaalde termijn (meestal 5 jaar) niet mag doorverkopen (het 'vervreemdingsverbod'). Deze voorwaarden van het verkoopcontract zijn bedoeld om speculatie te voorkomen, vandaar de naam 'antispeculatiebeding'. Indien de koper het onroerend goed toch eerder wil doorverkopen, kan hij hier in bepaalde gevallen een ontheffing voor aanvragen bij de gemeente, zodat hij de gemeente geen boete schuldig is.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1099 B1528 Jumelage of stedenband activiteit organisatieDit werkproces betreft het uitvoeren van het organiseren van een activiteit in het kader van een jumelage of stedenband. Een jumelage of een stedenband is een vriendschappelijke band die een gemeente onderhoudt met een plaats in het buitenland. De bedoeling is om op basis van gelijkheid en vrije meningsuiting tot een beter begrip voor elkaars opvattingen te komen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om de onderlinge contacten tussen de bewoners te bevorderen en te onderhouden. Zie voor het sluiten van een stedenbandovereenkomst (het aangaan van een jumelage) werkproces B1290 "Jumelage of stedenband aangaan".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1100 B1529 Onbetaald verlof Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor onbetaald verlof. Het kan hierbij gaan om geheel of gedeeltelijk verlof. De aanvraag zal getoetst worden aan de betreffende voorwaarden. Indien de aanvraag daaraan voldoet en indien dienstbelangen zich er niet tegen verzetten, zal het onbetaald verlof worden toegekend. Wanneer een personeelslid onbetaald verlof aanvraagt om in de betreffende periode een uitkering uit zijn opgebouwde levenslooptegoed te ontvangen, dient dit werkproces eveneens te worden gebruikt.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1101 B1530 Integriteitsonderzoek Het uitvoeren van een integriteitsonderzoek naar het handelen van een medewerker of een politiek ambtsdrager. Wanneer er een vermoeden van integriteitsschending bestaat, zal er een integriteitsonderzoek worden uitgevoerd naar het handelen van de betrokkene. Het onderzoek wordt zo discreet mogelijk volgens een vast protocol uitgevoerd. Het voeren van gesprekken met de betrokkene en eventuele getuigen, e-mail onderzoeken en observatie kunnen hier onderdeel van uitmaken. De bevindingen worden met conclusies en een advies vastgelegd in een onderzoeksrapport en op basis hiervan beslist het bevoegd gezag of en welke maatregelen zij wil nemen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1102 B1531 BGT mutaties verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen wordt geregistreerd. De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is de voorloper hiervan en zal opgaan in de BGT. Zie voor het onderhouden van de huidige GBKN het werkproces B0416 "Basiskaart en beheerkaart actualisatie".Bewaren 3 x x

1103 B1532 Tank verwijdering/sanering melding Dit werkproces betreft het verwerken van de melding van de verwijdering of de (her)sanering van een ondergrondse of bovengrondse tank. Wanneer een burger of bedrijf een tank op zijn terrein laat (her)saneren of verwijderen, dient hij dit te melden bij de gemeente. Binnen drie maanden na uitvoering van de werkzaamheden, dient het uitvoerend bedrijf een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en een tankverwijderingscertificaat of een tanksaneringscertificaat in.Bewaren 3 X x

1104 B1533 Lozing afvalwater buiten inrichting meldingDit werkproces betreft het behandelen van de melding van de lozing van afvalwater buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Deze melding kan via het Omgevingsloket Online worden gedaan. De gemeente is bevoegd gezag indien het gaat om een (indirecte) lozing op de riolering of een lozing op of in de bodem op een diepte van minder dan 10 meter. De gemeente kan de melding accepteren, afwijzen of door middel van een maatwerkvoorschrift voorwaarden aan de lozing stellen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1105 B1534 Lozing afvalwater vanuit huishouden meldingDit werkproces betreft het behandelen van de melding van de lozing van afvalwater vanuit een huishouden. Deze melding kan via het Omgevingsloket Online worden gedaan. De gemeente is bevoegd gezag indien het gaat om een (indirecte) lozing op de riolering of een lozing op of in de bodem op een diepte van minder dan 10 meter. De gemeente kan de melding accepteren, afwijzen of door middel van een maatwerkvoorschrift voorwaarden aan de lozing stellen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1106 B1535 Nadeelcompensatie verzoek Dit werkproces betreft het beoordelen van een verzoek om nadeelcompensatie. Het gaat hierbij om een gedeeltelijke schadevergoeding waarbij de gemeente verplicht kan worden gesteld om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden onevenredige schade van een rechtmatig besluit te vergoeden; schade die veroorzaakt is door de gemeente bij de uitvoering van haar taken. Zo kunnen infrastructurele werkzaamheden winst- of inkomstenverlies, huurderving tot gevolg hebben of schade als gevolg van een lagere opbrengst bij verkoop van een pand of bedrijf. De term 'schadevergoeding bij een rechtmatige overheidsdaad' wordt ook wel gebruikt voor nadeelcompensatie.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1107 B1536 Arbeidsplaatsvoorziening vergoeding aanvraagDit werkproces betreft het uitvoeren van de aanvraag van een vergoeding voor een arbeidsplaatsvoorziening door de werkgever bij het UWV. Een arbeidsplaatsvoorziening (ook wel werkplekaanpassing genoemd) is een hulpmiddel of voorziening op de werkplek waardoor de medewerker zijn of haar werk gemakkelijker kunt uitvoeren en waarmee pijn of klachten voorkomen kunnen worden. Deze voorziening maakt onderdeel uit van de WIA. Indien de werkgever de werkplekaanpassing realiseert, kan zij een vergoeding hiervoor aanvragen bij het UWV. Indien de werknemer de voorziening zelf mee kan nemen, dient hij deze zelf aan te vragen bij het UVW en is dit werkproces niet van toepassing. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1108 B1537 Bevordering personeelslid Dit werkproces betreft het uitvoeren van de bevordering van een personeelslid. Afgezien van een functiewijziging kan een medewerker ook door middel van een bevordering in een hogere salarisschaal terecht komen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1109 B1538 Directie / MT besluitvorming Dit werkproces betreft het uitvoeren van de besluitvorming door de directie of het managementteam. Zo heeft binnen de gemeente de gemeentesecretaris de functie van algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en samen met de verschillende afdelingshoofden heeft hij periodiek overleg. De afdelingshoofden hebben op hun beurt periodiek overleg met de teamleiders van hun afdeling.Vernietigen 20 Jaar Afgehandeld 2 x

1110 B1539 Derdenbeslag Dit werkproces betreft het uitvoeren van een derdenbeslag. Wanneer de organisatie een beslagexploot ontvangt, zijn er twee mogelijkheden. Bij een conservatoir derdenbeslag is de organisatie verplicht om al het geld wat de geëxecuteerde van de organisatie tegoed heeft onder zich te houden. Doet de derde-beslagene dit niet, dan kan de organisatie zelf worden aangesproken alsof zij zelf de schuldenaar is. Dit geldt ook wanneer zij de wettelijk vereiste verklaringen niet invult, of op een andere manier tegenwerkt. Bij een executoriaal beslag is de organisatie verplicht om direct te betalen aan de deurwaarder, waarbij juridisch gezien de derde betaald heeft aan de geëxecuteerde. Gebruik wanneer de medewerker de schuldenaar is B1472 "Loonbeslaglegging" en wanneer het gaat om een uitkeringsgerechtigde B0918 "WWB beslaglegging derde", B0951 "IOAW beslaglegging derde" of B0983 "IOAZ beslaglegging derde".Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1111 B1540 Erfpacht vestiging Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor het vestigen van een recht van erfpacht. Het gaat hierbij om een zakelijk recht, waarbij de erfpacht niet eindigt wanneer de erfpachter sterft (of de pacht opzegt). De grond wordt voor langere tijd verpacht. De erfpachter mag de grond voorzien van een opstal en hij kan het erfpachtrecht (inclusief de opstal) verkopen. Jaarlijks is de erfpachter een bedrag, de canon, verschuldigd aan de eigenaar. In de praktijk wordt de canon vaak in één keer voor de gehele looptijd van de erfpacht afgekocht. Dit is een specifiek zakelijk recht; werkproces B1219 "Zakelijk recht vestiging" vormt een generiek werkproces voor het vestigen van een zakelijk recht.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1112 B1541 Kampeervergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een kampeervergunning. Een eigenaar of pachter van een terrein met een recreatieve bestemming moet een kampeervergunning aanvragen om het terrein te gebruiken als kampeerterrein of wanneer er veranderingen plaatsvinden op een bestaand kampeerterrein. Zo kan de eigenaar wijzigen, het terrein kan anders worden ingericht, het aantal kampeerplakken kan veranderen of de aard van de kampeermogelijkheden kan veranderen. Denk bij dat laatste aan faciliteiten voor campers.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1113 B1542 SiSa verantwoording Dit werkproces betreft het uitvoeren van de SiSa (Single Information, Single Audit) verantwoording. De verantwoording en de bijlagen worden opgesteld als onderdeel van de jaarrekening. De gemeente ontvangt van het Rijk naast de uitkering uit het Gemeentefonds extra geld om specifiek beleid uit te voeren, de specifieke uitkeringen. Hiermee wordt bijvoorbeeld de bijstand betaald of een bureau voor schuldhulpverlening opgezet. Jaarlijks dient de gemeente de besteding van deze specifieke uitkeringen te verantwoorden.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1114 B1543 Monumentaanwijzing aanpassing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag tot aanpassing van de aanwijzing als gemeentelijk monument. Hierbij kan bijvoorbeeld een hoofdgebouw aangewezen blijven als gemeentelijk monument, terwijl één of meer van de bijgebouwen niet meer als zodanig zijn aangewezen. De gemeentelijke monumentencommissie adviseert over een dergelijke aanpassing die ambtshalve door het college kan worden voorgesteld of door een belanghebbende kan worden aangevraagd.Bewaren 3 x x

1115 B1544 Monumentaanwijzing intrekking Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag tot intrekking van de aanwijzing als gemeentelijk monument. Als een pand de monumentale waarde heeft verloren kan de bestaande aanwijzing als beschermd monument ongedaan worden gemaakt. Dit kan op aanvraag van een belanghebbende of ambtshalve door het college gebeuren en de gemeentelijke monumentencommissie adviseert hierover. Bewaren 3 x x

1116 B1545 Scholen fusie-effectrapportage (FER) beoordelingDit werkproces betreft het beoordelen van een fusie-effectrapportage (FER) van twee of meer scholen in het primair of voortgezet onderwijs. Wanneer twee of meer scholen binnen het primair of voortgezet onderwijs willen fuseren, dienen zij een fusieaanvraag te doen bij de DUO, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW. De fusie-effectrapportage (FER) en het schriftelijk advies van de gemeente hierover maken onderdeel uit van deze aanvraag. In het geval van een bestuurlijke fusie zijn dat alle gemeenten waarin scholen van de fuserende besturen zijn gevestigd en in het geval van een institutionele fusie is of zijn dat de gemeente(n) waarin de institutioneel te fuseren scholen zijn gevestigd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1117 B1546 Horeca-inrichting wijziging leidinggevende meldingDit werkproces betreft het beoordelen van een melding van de wijziging of bijschrijving van een leidinggevende van een horeca-inrichting. Nadat de huidige leidinggevende van de horeca-inrichting de ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen, kan de nieuwe leidinggevende aan de slag. De gemeente onderzoekt vervolgens of de nieuwe leidinggevende voldoet aan de gestelde eisen en zij stuurt een kennisgeving of de wijziging van de leidinggevende wordt opgenomen op het aanhangsel van de drank- en horecavergunning of dat de wijziging niet akkoord is.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1118 B1547 BRO mutatie verwerking Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze basisregistratie bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. De informatie over kabels en leidingen maakt hier geen onderdeel van uit. De registratie Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO en het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra worden erin opgenomen. In een later stadium worden mogelijk ook gegevens over archeologie en milieukwaliteit toegevoegd. De gemeenten vormen naast de provincies, de waterschappen en de ministeries van EL&I en I&M de bronhouders.Bewaren 3 x x



1119 B1548 Nummeraanduiding intrekking Dit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekking van een nummeraanduiding. Aan alle objecten zoals verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen die in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen worden opgenomen dient een nummeraanduiding te worden toegekend. Wanneer een object stopt te bestaan, dient de nummeraanduiding te worden ingetrokken. Het kan hierbij gaan om de sloop van een verblijfsobject, het samenvoegen van verblijfsobjecten, het intrekken van een standplaats of het intrekken van een ligplaats.  De intrekking van de nummeraanduiding zal samen met het brondocument, bijvoorbeeld de intrekking van de standplaats, worden vastgesteld. Veelal zal het werkproces intern getriggerd worden. Een uitzondering hierop vormt de aanvraag om een huisnummer in te trekken, wanneer twee verblijfsobjecten vergunningsvrij worden samengevoegd.Bewaren 3 x x

1120 B1549 Nummeraanduiding wijziging Dit werkproces betreft het uitvoeren van de wijziging van een nummeraanduiding. Aan alle objecten zoals verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen die in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen worden opgenomen dient een nummeraanduiding te worden toegekend. De gemeente kan bestaande nummeraanduidingen wijzigen door de nummering uit te breiden of door te vernummeren.Bewaren 3 x x

1121 B1550 Graf ruiming Dit werkproces betreft het uitvoeren van het ruimen of schudden van een graf op initiatief van de gemeente. Om ruimte te maken voor nieuwe overledenen kan een graf worden geruimd. Een particulier graf kan enkel op initiatief van de gemeente worden geruimd, wanneer de lijkbezorgingsrechten zijn vervallen en er dus geen sprake meer is van een rechthebbende. Een algemeen graf kan geruimd worden na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn van minimaal 10 jaar en indien er geen belanghebbende bezwaar tegen heeft gemaakt. De ruiming zal vaak plaatsvinden door een graf te schudden. Hierbij worden de stoffelijke resten op alle diepten uit een graf verzameld en onder de onderste diepte van hetzelfde graf herbegraven.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1122 B1551 Veiligheidsrisicogebied aanwijzingsbesluitDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit van een veiligheidsrisicogebied. Bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan de burgemeester in een onvoorziene, spoedeisende situatie een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, voor ten hoogste twaalf uur aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de politie preventief fouilleren, vervoermiddelen doorzoeken en vorderen dat verpakkingen die men bij zich draagt worden geopend.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1123 B1552 Wijk- en buurtindeling aanwijzingsbesluitDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit voor een wijk- en/of buurtindeling. Gemeenten, provinciale planologische diensten en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn in het kader van de Volkstelling 1971 een gebiedsindeling overeengekomen, aangeduid met de term 'CBS wijk- en buurtindeling'. Op provinciaal en landelijk niveau bestond de behoefte aan inzicht in de onderverdeling van het gemeentelijk grondgebied. Sindsdien heeft het ontbroken aan nadere bijhoudingsregels op dit gebied. Bij het opdelen van een woonplaats in wijken en buurten dienen de CBS-voorschriften uit 1970 te worden gehanteerd.Bewaren 3 x x

1124 B1553 Recreatie-inrichting exploitatie melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding van de exploitatie van een recreatie-inrichting. Wanneer iemand een recreatie-inrichting, zoals een hotel of een camping, begint, dient hij dit binnen drie dagen te melden bij de gemeente. Ditzelfde geldt voor het overnemen, verplaatsen of staken van een recreatie-inrichting. Indien men alcohol verkoopt is eveneens een drank- en horecavergunning verplicht (zie B0054), bij het schenken van alcohol een horeca-inrichting exploitatievergunning (zie B0057) en wanneer het om een camping gaat, dient men tevens in het bezit te zijn van een kampeervergunning (zie B1541).Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1125 B1554 Milieu-inrichting ongewoon voorval meldingDit werkproces betreft het behandelen van een melding van een ongewoon voorval in een milieu-inrichting. Een ongewoon voorval bestaat in dit verband uit elke gebeurtenis in een milieu-inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten. Een dergelijk voorval dient zo snel mogelijk bij het juiste bevoegde gezag te worden gemeld. Op die manier kan de overheid enerzijds indien nodig de juiste maatregelen treffen en anderzijds heeft zij zicht op de aard en omvang van de significante en niet-significante voorvallen, om daarmee tevens zicht te krijgen op de mate waarin de processen (in de ruimste zin) worden beheerst en de deugdelijkheid van installaties. Door middel van een maatwerkafspraak kan voor de niet-significante voorvallen worden bepaald dat zij niet zo spoedig moVernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1126 B1555 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wat betreft een beperkte milieutoets (OBM). Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben voor een aantal activiteiten vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met een specifieke activiteit op een specifieke locatie. Dit wordt de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) genoemd. Het bevoegd gezag kan ermee instemmen of de activiteit weigeren, maar zij kan er geen voorschriften aan verbinden. De aanvraag voor een OBM via het Omgevingsloket Online (OLO) zal vaak samen met een melding op grond van het Activiteitenbesluit via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) worden gedaan (zie ook B1156 "Activiteitenbesluit melding"). Dit werkproces vormt een specifiek subproces binnen het algemene werkproces B1210 "Omgevingsvergunning".Bewaren 3 x x

1127 B1556 Standplaats intrekking Dit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekking van een standplaats. Een standplaats is een in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen opgenomen locatie die bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. De gemeente kan het besluit nemen om een standplaats in te trekken.Bewaren 3 x x

1128 B1557 Ligplaats intrekking Dit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekking van een ligplaats. Een vaartuig voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden mag enkel worden afgemeerd op een door de gemeente als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan. De gemeente kan een dergelijke ligplaats ook intrekken, waardoor er voor die locatie geen ligplaatsvergunning meer kan worden afgegeven.Bewaren 3 x x

1129 B1558 Neveninkomsten politieke ambtsdrager verrekeningDit werkproces betreft het uitvoeren van de verrekening van neveninkomsten van een politieke ambtsdrager. Het gemeentebestuur is jaarlijks verplicht om de neveninkomsten van actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers in mindering te brengen op de bezoldiging.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1130 B1559 Gesloten bodemenergiesysteem buiten milieu-inrichting meldingDit werkproces betreft het behandelen van de melding van de aanleg of het in gebruik hebben van een gesloten bodemenergiesysteem buiten een milieu-inrichting. Binnen het systeem wordt een vloeistof in buizen door de bodem geleid zonder dat het in contact te komt met het grondwater. Het via het OLO gemelde systeem wordt geregistreerd in een landelijk register om nadelige invloeden van bodemenergiesystemen op elkaar te voorkomen. Deze meldingsplicht geldt voor kleinere bodemenergiesystemen (meer dan 70kW) buiten een interferentiegebied (een gebied waar grootschalig gebruik van bodemenergie wordt verwacht of waar een grote energiebehoefte bestaat). Voor een groter systeem en/of binnen een interferentiegebied dient een omgevingsvergunning beperkte milieutoets te worden aangevraagd. Wanneer het om een open bodemenergiesysteem gaat, is er voor de aanleg een watervergunning van Gedeputeerde Staten nodig.Bewaren 3 x x

1131 B1560 Kunst- of museumobject bruikleen Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor bruikleen van een kunst- of museumobject. Kunst- of museumobjecten bevinden zich vaak in depots en zijn dan niet zichtbaar voor het grote publiek. Door middel van een bruikleenovereenkomst kunnen de objecten alsnog zichtbaar worden gemaakt in de context van een tentoonstelling of een collectie.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1132 B1561 Dienstrooster opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van het opstellen van een dienstrooster. Het kan hierbij gaan om een vakantierooster of om een consignatierooster. In een consignatierooster wordt vastgelegd welke medewerker bereikbaar moet zijn in het geval van calamiteiten; denk hierbij onder meer aan sneeuwopruiming, piketdiensten, rampen, gedwongen opnames in ziekenhuizen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1133 B1562 Wachtgeld politieke ambtsdrager aanvraagDit werkproces betreft het uitvoeren van de aanvraag van een wachtgelduitkering voor een politieke ambtsdrager. Omdat een burgemeester of een wethouder niet onder de WW vallen, hebben zij recht op een ontslaguitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De reden van het ontslag maakt niet uit; een wethouder kan zijn weggestuurd, niet terugkeren na een verkiezing of bij een tussentijdse collegewissel niet worden herbenoemd.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1134 B1563 Gemeentelijk lijkschouwer benoeming Dit werkproces betreft het uitvoeren van de benoeming van een gemeentelijk lijkschouwer. Uitsluitend artsen die als forensisch arts zijn ingeschreven in een daartoe gehouden register kunnen worden benoemd als gemeentelijk lijkschouwer. De gemeentelijk lijkschouwer voert zijn werk vooral uit voor het Openbaar Ministerie en hij controleert of er bij een niet-natuurlijke dood sprake is van een strafbaar feit. Indien een huisarts of specialist twijfelt of hun patiënt een natuurlijke dood is gestorven, neemt hij contact op met de gemeentelijk lijkschouwer. Wanneer het om een niet-natuurlijk overlijden gaat, doet de lijkschouwer samen met de recherche in opdracht van de Officier van Justitie onderzoek naar de aard en omstandigheden van de doodsoorzaak. Daarnaast controleert de lijkschouwer in geval van euthanasie of de behandelend arts voldaan heeft aan de wettelijk vastgestelde zorgvuldigheidseisen. Na het overlijden controleert de lijkschouwer eveneens of aan alle formaliteiten is voldaan. Bovendien dient elk oveVernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1135 B1564 Principeverzoek bestemmingsplanwijzigingDit werkproces betreft het behandelen van een principeverzoek voor een bestemmingsplanwijziging. Wanneer een voorgenomen (bouw)plan op of het gebruik van een perceel niet past binnen het geldende bestemmingsplan, kan de gemeente door middel van een principeverzoek worden verzocht medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging. Daarvoor dient het plan wel te passen binnen het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De term "principeverzoek" wordt in de praktijk ook gebruikt voor verzoeken tot vooroverleg voor een omgevingsvergunning. Zie hiervoor werkproces B1293 "Omgevingsvergunning vooroverleg". Zie bovendien voor die gevallen waarin een aanvraag wordt gedaan om af te mogen wijken van de ruimtelijke regels werkproces B1229 "Omgevingsvergunning activiteit planologisch strijdig gebruik".Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1136 B1565 Jeugdhulpmelding van professional Dit werkproces betreft het behandelen van een jeugdhulpmelding van een professional. De melding die bijvoorbeeld via de Verwijsindex Risico Jongeren (VRJ) kan binnenkomen wordt gedaan door een professional zoals een GGZ-medewerker, leerkracht, huisarts, consultatiebureau-medewerker of een peuterspeelzaal-medewerker. De professional dient bij de ouders te hebben aangegeven dat hij een melding bij de gemeente gaat doen. Vervolgens zal het gesprek om de behoefte aan jeugdhulp te bespreken plaatsvinden tussen de zorgmelder en de jeugdige of zijn ouders.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1137 B1566 Re-integratievoorziening no-risk polis Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening no-risk polis. Deze voorziening is bedoeld voor een brede doelgroep waaronder uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking met recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Een no-riskpolis is een verzekering die ervoor zorgt dat een werkgever weinig of geen financiële schade ondervindt wanneer een medewerker met een arbeidshandicap ziek wordt. De werkgever krijgt een uitkering wanneer de werknemer binnen vijf jaar na de start van het dienstverband uitvalt door ziekte. De gemeente kan de kosten van de verzekering vergoeden of de gemeente kan als verzekeringnemer de polis afsluiten met de werkgever als begunstigde.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1138 B1567 Re-integratievoorziening uitstroompremieDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening uitstroompremie. De gemeente kan deze uitstroompremie eenmalig verstrekken aan iemand die na een werkloosheid van twaalf maanden of langer uitstroomt uit de algemene bijstand, de IOAW of de IOAZ. De ex-uitkeringsgerechtigde dient deze premie binnen een bij verordening bepaalde termijn aan te vragen. Deze premie geldt niet voor jongeren onder de 27.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1139 B1568 Re-integratievoorziening jobcoach Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening jobcoach. Het gaat hierbij om persoonlijke ondersteuning van een uitkeringsgerechtigde of een niet-uitkeringsgerechtigde met beperkingen die daar recht op heeft die bij een nieuwe baan aan de slag gaat. De jobcoach ondersteunt de werknemer op vaste tijden gedurende een langere periode bij het verrichten van zijn taken. Hij begeleidt bij de start van de werkzaamheden, controleert of er aanpassingen en hulpmiddelen nodig zijn op de werkplek en helpt bij de aanvraag daarvan. Uiteindelijk is het doel dat de werknemer zonder de jobcoach bij een werkgever werkzaam kan zijn. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1140 B1569 Re-integratievoorziening scholing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening scholing. De gemeente kan scholing aanbieden aan een uitkeringsgerechtigde of een niet-uitkeringsgerechtigde met recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling met of zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo- of VWO-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 2. Jongeren onder de 27 die nog door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen komen hier niet voor in aanmerking. Deze voorziening kan beschikbaar worden gesteld aan een persoon die 6 maanden op een participatieplaats heeft gewerkt. Zie ook werkproces B1588 "Re-integratievoorziening participatieplaats".Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1141 B1570 Re-integratievoorziening detacheringsbaanDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening detacheringsbaan. De gemeente kan een uitkeringsgerechtigde of een niet-uitkeringsgerechtigde met recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling met een korte afstand tot de arbeidsmarkt een dienstverband op detacheringsbasis aanbieden om werkervaring op te doen. Deze detacheringsbaan kan enkel worden toegekend, indien de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt. In de overeenkomst maken de gemeente en het inlenend bedrijf afspraken en anderzijds de werknemer en de inlener.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1142 B1571 Wmo voorziening kortdurend verblijf Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een voorziening kortdurend verblijf in het kader van de Wmo. Hierbij kan de cliënt maximaal drie dagen in de week logeren in een instelling waarbij de noodzakelijke zorg en ondersteuning kan worden geboden om de mantelzorger thuis te ontlasten en een cliënt langer thuis te laten wonen. De cliënt dient een chronische somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap te hebben. Hij dient aangewezen te zijn op permanent toezicht. De overige vier dagen dient de mantelzorger voor de cliënt te zorgen. Naast eventuele andere producten of diensten maakt dit onderdeel uit van de maatwerkvoorziening Wmo.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1143 B1572 Wmo algemene voorziening Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een algemene voorziening in het kader van de Wmo 2015. Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en is gericht op maatschappelijke ondersteuning. Voor een algemene voorziening kan geen persoonsgebonden budget worden verstrekt en de gemeente geeft er geen beschikking voor af. Omdat er voor een algemene voorziening wel een toegangstoets mogelijk kan zijn, hebben wij dit generieke werkproces opgenomen.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1144 B1573 Individuele studietoeslag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een individuele studietoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap die een studie volgen en voor wie het lastig is om tijdens de studie hun inkomsten aan te vullen door te werken. Een afgeronde studie zal een werkgever over de drempel helpen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Formeel is het een vorm van bijzondere bijstand voor een niet-uitkeringsgerechtigde.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1145 B1574 Re-integratievoorziening sociale activeringDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening sociale activering. Het doel van deze voorziening is om iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terug te leiden naar de arbeidsmarkt of als tussendoel te bevorderen dat iemand zelfstandig deelneemt aan het maatschappelijk leven. Het einddoel is altijd arbeidsinschakeling waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening. De duur van de voorziening wordt afgestemd op de mogelijkheden en capaciteiten van de persoon. De sociale activering kan enkel plaatsvinden indien de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1146 B1575 Re-integratie plan van aanpak Dit werkproces betreft het behandelen van het opstellen van een plan van aanpak voor de re-integratie van een uitkeringsgerechtigde. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet zal iedere persoon die een uitkering krijgt mee moeten werken aan het opstellen van dit plan van aanpak voor zijn re-integratie. Hierin wordt in ieder geval opgenomen op welke manier de uitkeringsgerechtigde wordt ondersteund bij arbeidsinschakeling (de re-integratievoorzieningen) en zijn verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling en de gevolgen van het niet naleven van deze verplichtingen.Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1147 B1576 Wmo voorziening beschermd wonen Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een voorziening beschermd wonen in het kader van de Wmo 2015. Het gaat hierbij om het bieden van onderdak en 24-uurs begeleiding aan iemand met psychische of psychosociale problemen die niet in staat is om zelfstandig te wonen. De cliënt woont dan in een accommodatie van een instelling met 24-uurs toezicht en begeleiding, gericht op bevordering en herstel van zelfredzaamheid en participatie, bevordering van het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, ter voorkoming van verwaarlozing of maatschappelijke overlast.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1148 B1577 Wmo voorziening begeleiding individueelDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een voorziening voor individuele begeleiding in het kader van de Wmo 2015. Het gaat hierbij om de individuele begeleiding van volwassenen bij hun dagelijkse werkzaamheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en/of om zelfstandig te kunnen blijven functioneren in de maatschappij. De cliënt krijgt bijvoorbeeld professionele individuele hulp bij administratie, boodschappen doen, post behandelen, contact met instanties onderhouden. Deze individuele begeleiding kan als ambulante begeleiding, woonbegeleiding of thuisbegeleiding worden ingevuld.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1149 B1578 Wmo voorziening begeleiding groepsgewijsDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een voorziening voor groepsgewijze begeleiding in het kader van de Wmo 2015. Deze voorziening wordt ook wel dagbesteding genoemd. Dit werkproces richt zich op de dagbesteding als onderdeel van een maatwerkvoorziening: gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve ondersteuning uitgevoerd door daardoor opgeleide personen. Deze dagbesteding is structureel van aard en sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Het activiteitenprogramma wordt ook op hem aangepast. De begeleidingsintensiteit is hoog, de ondersteuning langdurig en voor toezicht en/of zorg is hoog-specialistische kennis vereist. Deze vorm van begeleiding is bedoeld voor een cliënt van 18 jaar of ouder die door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke of psychiatrische beperking of een combinatie hiervan ernstig beperkt is in zijn zelfredzaamheid. Hij is vanwege zijn beperkingen compleet onzelfstandig om zijn dag in te vullen. Vaak is er sprake van een chroVernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1150 B1579 Wmo voorziening opvang Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een voorziening opvang in het kader van de Wmo 2015. Het gaat hierbij om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Bij 24-uursopvang gaat het om het bieden van tijdelijke opvang, bestaande uit verblijf en begeleiding. Het betreft een doorstroomvoorziening op weg naar een meer passende en perspectief biedende woonvorm. Van hieruit kunnen cliënten doorstromen naar vervolgopvang als tussenstap tussen de crisisopvang en zelfstandig wonen. Deze voorziening kan onderdeel vormen van een maatwerkvoorziening Wmo.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1151 B1580 Re-integratievoorziening beschut werkenDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening beschut werken. Deze voorziening is bedoeld voor een persoon die door zijn lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassing van de werkplek nodig heeft, dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de persoon in dienst neemt. Het gaat dus om iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer iemand in aanmerking komt, laat de gemeente het UWV op basis van landelijke criteria onderzoeken of hij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden kan werken. Het UWV adviseert het college en alleen wanneer het advies onzorgvuldig tot stand is gekomen, kan het college besluiten het advies niet te volgen. Iemand die tot de doelgroep beschut werk hoort, kan aan de slag gaan bij een gemeentelijke dienst, een NV, een BV of een stichting. Hij kan dus in een beschutte omgeving bij een reguliere werkgever werken die de Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1152 B1581 Re-integratievoorziening werkstage Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening werkstage. De werkstage is gericht op het opdoen van specifieke werkervaring (een 'snuffelstage') of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. Deze voorziening is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden of niet-uitkeringsgerechtigden met recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling die nog niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt of daar door langdurige werkloosheid een grote afstand toe hebben. Deze werkstage kan enkel plaatsvinden indien de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1153 B1582 Ondersteuningsvraag melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van een ondersteuningsvraag. Wanneer de gemeente een ondersteuningsvraag ontvangt, zal zij samen met de melder (of diens mantelzorger) een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om in de ondersteuningsbehoefte van de melder te voorzien op eigen kracht, met behulp van mantelzorg of personen uit zijn sociale netwerk, met behulp van algemene voorzieningen of met behulp van een maatwerkvoorziening. Tijdens dit gesprek worden ook de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget (PGB) uitgelegd en de gevolgen van de keuze voor een PGB. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd. De cliënt ontvangt een verslag van het gesprek, het ondersteuningsplan.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1154 B1583 Jeugdhulpmelding spoedeisend Dit werkproces betreft het behandelen van een spoedeisende melding voor jeugdhulp. Een spoedeisende jeugdhulpmelding kan door een professional, een jeugdige of zijn ouders worden gedaan. De gemeente beoordeelt of er sprake is van spoedeisendheid, of de veiligheid van de jeugdige in het geding is en wanneer dit het geval is geeft zij een spoedbeschikking voor een bepaalde termijn af. De aanbieder van de in de spoedbeschikking toegekende jeugdhulp stelt vervolgens een jeugdhulpverleningsplan op voor het vervolgtraject. Dit wordt beoordeeld door de beoogde jeugdhulpaanbieder en aan de ouders ter ondertekening aangeboden.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1155 B1584 Jeugdhulpverleningsplan hercontrole Dit werkproces betreft het uitvoeren van een hercontrole van een jeugdhulpverleningsplan. Periodiek controleert de gemeente hoe het staat met de afspraken die met een jeugdige en zijn ouders gemaakt zijn in het jeugdhulpverleningsplan en met de jeugdhulpaanbieder in de zorgovereenkomst. Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1156 B1585 Re-integratievoorziening ondersteuning leer-werktrajectDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening ondersteuning van een leer-werktraject. In principe kunnen jongeren niet worden ondersteund bij arbeidsinschakeling wanneer ze door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen. Als uitzondering hierop kan de gemeente extra ondersteuning bieden bij leer-werktrajecten aan leerplichtige 16- of 17-jarigen en aan jongeren van 18 tot 27 die nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 2. Deze ondersteuning dient om de aansluiting tussen school en werk te verbeteren en daarmee schooluitval te voorkomen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1157 B1586 Jeugdhulpmelding uit samenleving Dit werkproces betreft het behandelen van een jeugdhulpmelding uit de samenleving. De melding kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van buren, familieleden, een sportvereniging. Indien men anoniem wil melden of wanneer de ouders niet mee willen werken vindt doorverwijzing plaats naar Veilig Thuis (het AMHK). Verder verloopt dit werkproces hetzelfde als "Jeugdhulpvraag melding".Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1158 B1587 Jeugdhulpvoorziening verleend door professionalDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een beschikking voor een jeugdhulpvoorziening verleend door een professional. De professional heeft hierbij al in overleg met de jeugdige of zijn ouders een jeugdhulpverleningsplan opgesteld en door hen laten ondertekenen, zodat direct de individuele jeugdhulpvoorziening kan worden aangevraagd. Tevens heeft de professional al een voorstel opgesteld voor de beschikking. De professional kan in dit geval de gecertificeerde instelling zijn die kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert, maar het kan ook gaan om een GGZ-medewerker, leerkracht, huisarts, consultatiebureau-medewerker of peuterspeelzaal-medewerker. Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1159 B1588 Re-integratievoorziening participatieplaatsDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een re-integratievoorziening participatieplaats. Deze voorziening is bedoeld voor bijstandsgerechtigden, IOAW-ers of IOAZ-ers die moeilijk bemiddelbaar zijn, omdat ze langdurig werkloos zijn, ouder zijn of een arbeidsbeperking hebben. De participatieplaats is niet beschikbaar voor jongeren onder de 27. De werkzaamheden op een participatieplaats zijn gericht op het leren werken of het wennen aan werken; denk hierbij aan het omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerken met collega's. De voorziening kan na zes maanden worden aangevuld met de "Re-integratievoorziening scholing". Telkens na 6 maanden verstrekt de gemeente een premie aan de bijstandsgerechtigde wanneer deze voldoende heeft meegewerkt om zijn kans op arbeidsinschakeling te vergroten. Uiteindelijk kan de participatieplaats in totaal maximaal vier jaar duren.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1160 B1589 PGB zorgovereenkomst beoordeling Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek tot beoordeling van een zorgovereenkomst in het kader van het persoonsgebonden budget (PGB). De SVB beheert voor de cliënt die een Wmo-voorziening of individuele jeugdhulpvoorziening als PGB toegekend heeft gekregen het PGB. Wanneer de cliënt een zorgovereenkomst aangaat met een zorgaanbieder dient hij dit in te dienen bij de SVB. De SVB controleert de overeenkomst juridisch en arbeidsrechtelijk en verzoekt de gemeente om de zorgovereenkomst zorginhoudelijk te beoordelen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1161 B1590 Jeugdhulpvraag melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van een jeugdhulpvraag. De jeugdige of zijn ouders kunnen een melding doen van een hulpvraag. Zij hebben binnen een redelijke termijn na het doen van de melding de mogelijkheid om een familiegroepsplan in te dienen. In een gesprek tussen een deskundige en de jeugdige of zijn ouders wordt nagegaan wat de jeugdige en zijn ouders zelf of met behulp van hun netwerk aan het probleem kunnen doen. Aanvullend daarop kan een vrij-toegankelijke voorziening worden aangeboden en pas in laatste instantie een individuele voorziening. Na eventuele advisering door verschillende partijen wordt een jeugdhulpverlengingsplan opgesteld. Dit door de jeugdige of zijn ouders ondertekende plan kan als aanvraag dienen voor een individuele jeugdhulpvoorziening; zie werkproces B1648.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1162 B1591 Bijzondere bijstand op basis van groepskenmerkenDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken. Terwijl per 1-1-2015 de categoriale bijzondere bijstand is beperkt, is deze vorm van bijstand geïntroduceerd. De gemeente kan groepen aanwijzen waarvan het aannemelijk is dat ze meerkosten hebben, zoals ouders met schoolgaande kinderen of chronisch zieken en gehandicapten. In beleidsregels kunnen deze groepen verder worden uitgesplitst zodat er maatwerk kan worden geleverd en tegelijkertijd hoeft niet voor iedere aanvraag op basis van de individuele situatie een afweging te worden gemaakt of er bijzondere bijstand verleend kan worden aan de aanvrager. Het verschil met de categoriale bijzondere bijstand die komt te vervallen is dat er daadwerkelijke kosten moeten staan tegenover de verstrekte individuele bijzondere bijstand.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1163 B1592 Uitkeringsgerechtigde inkomstenvrijlating medisch urenbeperktDit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag van een uitkeringsgerechtigde voor de inkomstenvrijlating medisch urenbeperkt. Het betreft hier zowel de algemene bijstand, de IOAW en de IOAZ. Een uitkeringsgerechtigde die als gevolg van een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling niet in staat is om 40 uur per week te werken en aanvullend een uitkering ontvangt, kan dit aanvragen. De inkomstenvrijlating betekent dat een deel van de inkomsten uit arbeid niet gekort wordt op de uitkering. De gemeente kan dit ambtshalve vaststellen of het kan schriftelijk worden aangevraagd. Het UWV onderzoekt of iemand tot de doelgroep behoort en op basis daarvan neemt het college een besluit.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1164 B1593 Bijzondere bijstand voorschot Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een voorschot op de bijzondere bijstand. Wanneer de aanvrager van de bijzondere bijstand in afwachting van de behandeling van zijn aanvraag onvoldoende middelen van bestaan heeft, kan hij de gemeente verzoeken een voorschot op de uitkering uit te keren. De betaling van het voorschot wordt later in mindering gebracht op de bijzondere bijstand.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1165 B1594 Bijzondere bijstand bestuurlijke boete opleggingHet uitvoeren van de oplegging van een bestuurlijke boete in verband met de bijzondere bijstand. Na het afgeven van een waarschuwing, legt de gemeente bij het niet nakomen van de inlichtingenplicht een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat te veel of ten onrechte aan bijzondere bijstand is ontvangen, het 'benadelingsbedrag'. Beiden dienen te worden betaald door de uitkeringsgerechtigde.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1166 B1595 Individuele inkomenstoeslag Het beoordelen van een aanvraag voor een individuele inkomenstoeslag. Deze inkomenstoeslag is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden met een langdurig en laag inkomen. Het kan hierbij gaan om bijstandsgerechtigden, IOAW-ers of IOAZ-ers. De gemeente geeft in een verordening zelf invulling aan de begrippen 'langdurig' en 'laag'. Bovendien wordt bij iedere aanvraag gecontroleerd of er echt geen zicht is op inkomensverbetering. Ook hiervoor kan het college zelf in de verordening de inkomensgrens vaststellen en daarmee is de maximale grens van 110% van de betreffende bijstandsnorm vervallen.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1167 B1596 IOAZ voorschot Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag van een uitkeringsgerechtigde voor een voorschot op de IOAZ. Wanneer de aanvrager van een uitkering in afwachting van de behandeling van zijn aanvraag onvoldoende middelen van bestaan heeft, kan hij de gemeente verzoeken een voorschot op de uitkering uit te keren. De betaling van het voorschot wordt later in mindering gebracht op de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1168 B1597 IOAW voorschot Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag van een uitkeringsgerechtigde voor een voorschot op de IOAW. Wanneer de aanvrager van een uitkering in afwachting van de behandeling van zijn aanvraag onvoldoende middelen van bestaan heeft, kan hij de gemeente verzoeken een voorschot op de uitkering uit te keren. De betaling van het voorschot wordt later in mindering gebracht op de uitkering.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1169 B1598 Re-integratie hercontrole Dit werkproces betreft het uitvoeren van de hercontrole van de re-integratie van een uitkeringsgerechtigde. De gemeente evalueert periodiek in samenspraak met de uitkeringsgerechtigde het plan van aanpak voor zijn re-integratie. Op basis hiervan kan het plan van aanpak worden bijgesteld en kan een re-integratievoorziening worden verlengd of beëindigd.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1170 B1599 IOAW bestuurlijke boete oplegging Het uitvoeren van de oplegging van een bestuurlijke boete in verband met een IOAW-uitkering. Na het afgeven van een waarschuwing, legt de gemeente bij het niet nakomen van de inlichtingenplicht een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat te veel of ten onrechte aan bijstand is ontvangen, het 'benadelingsbedrag'. Beiden dienen te worden betaald door de uitkeringsgerechtigde.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1171 B1600 BBZ bestuurlijke boete oplegging Het onderzoeken van de oplegging van een bestuurlijke boete in verband met de bijstand voor zelfstandigen. Na het afgeven van een waarschuwing, legt de gemeente bij het niet nakomen van de inlichtingenplicht een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat te veel of ten onrechte aan bijstand is ontvangen, het 'benadelingsbedrag'. Beiden dienen te worden betaald door de uitkeringsgerechtigde.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1172 B1601 BBZ aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag om bijstand voor een zelfstandige (Bbz). Deze vorm van bijstand wordt verstrekt aan verschillende categorieën zelfstandigen. Een arbeidsongeschikte, beginnende, gevestigde of een oudere zelfstandige of een zelfstandige die actief is in de binnenvaart kan tijdelijk een uitkering aanvragen totdat hij weer in eigen levensbehoeften kan voorzien. Een beëindigende zelfstandige kan een uitkering aanvragen. Wanneer een bedrijf niet meer levensvatbaar blijkt, breekt de liquidatiefase aan waarin de zelfstandige op zoek gaat naar een koper, uitverkoop houdt van de voorraad, etc. Voor deze periode is de Bbz-uitkering bedoeld.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1173 B1602 IOAZ bestuurlijke boete oplegging Het uitvoeren van de oplegging van een bestuurlijke boete in verband met een IOAZ-uitkering. Na het afgeven van een waarschuwing, legt de gemeente bij het niet nakomen van de inlichtingenplicht een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat te veel of ten onrechte aan bijstand is ontvangen, het 'benadelingsbedrag'. Beiden dienen te worden betaald door de uitkeringsgerechtigde.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1174 B1603 Bijstand bestuurlijke boete oplegging Het uitvoeren van de oplegging van een bestuurlijke boete in verband met de algemene bijstand. Na het afgeven van een waarschuwing, legt de gemeente bij het niet nakomen van de inlichtingenplicht een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat te veel of ten onrechte aan bijstand is ontvangen, het 'benadelingsbedrag'. Beiden dienen te worden betaald door de uitkeringsgerechtigde.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1175 B1604 Paspoort vervallenverklaring Dit werkproces betreft het beoordelen van de vervallenverklaring van een paspoort. Wanneer een ingezetene van de gemeente op verzoek van het OM door BZK in verband met weigering of vervallenverklaring van een paspoort is opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen, ontvangt de gemeente hier een kennisgeving van. De weigering of vervallenverklaring van een Europese identiteitskaart is niet mogelijk. De paspoortsignalering heeft dus vooral effect op personen die buiten Europa (willen gaan) verblijven.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

1176 B1605 Moederschapserkenning Dit werkproces betreft het behandelen van de moederschapserkenning. Indien een lesbisch stel dat niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, een kind heeft waarvan de zaaddonor onbekend is, kan de vrouwelijke partner van de natuurlijke moeder het moederschap van het kind erkennen. Voor haar wordt ook wel de term 'duomoeder' of 'meemoeder' gebruikt. Wanneer zij wel getrouwd zijn of indien zij een geregistreerd partnerschap hebben, is de vrouwelijke partner wettelijk ook moeder van het kind.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

1177 B1606 Watertoeristenbelastingen Dit werkproces betreft het uitvoeren van de heffing van de watertoeristenbelasting. Watertoeristenbelasting wordt geheven voor het verblijven op een vaartuig aanwezig in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding, door personen die niet als ingezetene van de gemeente zijn ingeschreven in de BRP. Omdat er sprake moet zijn van verblijven tegen een vergoeding, wordt deze belasting geheven als het een ligplaats betreft waarvoor moet worden betaald (meestal in een jachthaven) of wanneer een vaartuig wordt gehuurd. Vaartuigen ingericht voor de opvang van asielzoekers, de verpleging of verzorging van zieken, gebrekkigen, hulpbehoevenden of bejaarden zijn hiervan vrijgesteld. Dit geldt ook voor kano's, roei en volgboten en motor- en zeilboten korter dan 4 meter.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1178 B1607 Samenscholingsverbod instelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de instelling van een samenscholingsverbod. In geval van dreiging van overlast in een wijk kan de burgemeester in overleg met de politie en het OM een samenscholingsverbod instellen voor een beperkte periode voor de plek waar de overlast plaatsvindt. Het samenscholingsverbod richt zich specifiek op personen die in het gebied overlast veroorzaken of zich schuldig maken aan criminaliteit. Het verschil met het zaaktype B1331 "Groepsverbod oplegging" is dat een groepsverbod specifiek gericht is op een specifieke persoon van wie het niet gewenst is dat deze zich in een groep ophoudt. Bij overtreding is hij alleen strafbaar, terwijl bij overtreding van een samenscholingsverbod de hele groep strafbaar is.Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1179 B1608 Samenscholingsverbod ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor ontheffing van een samenscholingsverbod. Wanneer de burgemeester in overleg met de politie en het OM voor een bepaald gebied voor een bepaalde periode een samenscholingsverbod heeft ingesteld (zie werkproces B1607), kan hij op aanvraag ontheffing verlenen van dit verbod.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 1 x

1180 B1609 School huisvestingsvoorziening realisatieDit werkproces betreft het behandelen van de realisatie van een huisvestingsvoorziening voor een school. Wanneer een door een school aangevraagde bekostiging voor een huisvestingsvoorziening is opgenomen in het huisvestingsprogramma onderwijs, volgt overleg met de gemeente over de uitvoering van de voorziening. Op basis van verschillende documenten die de school dient aan te leveren (bouwplan, begroting feitelijke kosten, bouwopdracht of koop-, huur- of erfpachtovereenkomst) besluit de gemeente over de definitieve bekostiging van de huisvestingsvoorziening.Vernietigen 50 Jaar Afgehandeld 2 x

1181 B1610 Cameratoezicht aanwijzingsbesluit Dit werkproces betreft het uitvoeren van een aanwijzingsbesluit voor cameratoezicht in een bepaald gebied om de openbare orde te handhaven. Het cameratoezicht kan preventief worden ingezet in een uitgaansgebied, een winkelgebied, rond een station of in een gebied met drugsgerelateerde criminaliteit. Gemeentelijk cameratoezicht is alleen mogelijk om (op basis van een veiligheidsanalyse) de openbare orde te handhaven voor een afgebakende periode en binnen een beperkt openbaar gebied. In het driehoeksoverleg wordt de periode vastgesteld en de politie is de beheerder van de camerabeelden, die maximaal 4 weken bewaard mogen blijven.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1182 B1611 Civielrechtelijke procedure als gedaagdeDit werkproces betreft het behandelen van een civielrechtelijke procedure als gedaagde. Een civielrechtelijke procedure is een rechtszaak tussen twee partijen over bijvoorbeeld een huurgeschil, incasso, handelsgeschil of een arbeidszaak. De organisatie kan hierbij als civiele partij optreden in de rol van opdrachtgever, verhuurder of werkgever. Wanneer de organisatie gedaagd wordt, ontvangt zij een dagvaarding of een verzoekschrift waarin de eiser uitlegt wat het conflict is, wat hij van de organisatie wil en welke bewijzen hij heeft. Vervolgens volgt de gerechtelijke procedure die kan leiden tot een schikking of tot een uitspraak van de civiele rechter.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1183 B1612 Civielrechtelijke procedure als eiser Dit werkproces betreft het behandelen van een civielrechtelijke procedure als eiser. Een civielrechtelijke procedure is een rechtszaak tussen twee partijen over bijvoorbeeld een huurgeschil, incasso, handelsgeschil of een arbeidszaak. De organisatie kan hierbij als civiele partij optreden in de rol van opdrachtgever, verhuurder of werkgever. Wanneer de organisatie als eiser optreedt, stelt zij een dagvaarding of verzoekschrift op waarin zij uitlegt wat het conflict is, wat zij van de gedaagde wil en welke bewijzen zij heeft. Vervolgens volgt de gerechtelijke procedure die kan leiden tot een schikking of tot een uitspraak van de civiele rechter.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1184 B1613 Burgerraadslid benoeming Dit werkproces betreft het uitvoeren van de benoeming van een burgerraadslid. Een burgerraadslid wordt niet verkozen, maar kan door de Gemeenteraad worden benoemd om zitting te nemen in een raadscommissie. Met andere woorden het is een door de raad benoemde vertegenwoordiger van een fractie, niet zijnde raadslid, die tijdens de voorronden namens de fractie het woord mag voeren. Het burgerraadslid dient wel op de kandidatenlijst van de fractie te staan en hij dient de ambtseed of -gelofte af te leggen.Bewaren 3 x x

1185 B1614 Agressie tegen personeelslid melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van agressie tegen een personeelslid. Het gaat hier om agressie of geweld tegen een personeelslid met een publieke taak. Dit kan dus zowel een politiek ambtsdrager als een ambtenaar zijn. Na informatie over het incident te hebben verzameld kan het personeelslid zelf of de werkgever aangifte doen bij de politie of een melding indienen. Indien het om een strafbaar feit gaat, zal de politie op grond van de aangifte een politieonderzoek instellen en de dader strafrechtelijk vervolgen. Indien de vorm van agressie niet strafbaar is, kan bij de politie een melding worden gedaan, zodat zij die in hun dossiervorming op kunnen nemen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1186 B1615 Moederschapsontkenning rechterlijke uitspraakNVVB benaming Ontkenning vaderschap/moederschap dtv rechter. Dit werkproces betreft het verwerken van een rechterlijke uitspraak inzake ontkenning of vernietiging erkenning van het moederschap. Vanwege een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zal de lesbische partner van de natuurlijke moeder (de meemoeder) automatisch juridisch moeder van een kind zijn. Het ouderschap van de meemoeder kan worden ontkend. De rechterlijke uitspraak kan binnen 1 jaar na de geboorte van het kind worden aangevraagd door de natuurlijke moeder of door de meemoeder. Het kind zelf kan dit eveneens aanvragen binnen drie jaar nadat het meerderjarig is geworden. De gemeente past dit door middel van een latere vermelding op de geboorteakte aan en wijzigt de BRP.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

1187 B1616 Bemiddelingsverzoek Dit werkproces betreft het beoordelen van een verzoek tot bemiddeling. De gemeente kan het verzoek ontvangen om in verschillende soorten conflicten te bemiddelen. Zo kan de burgemeester verzocht worden te bemiddelen bij een conflict tussen een bedrijf en de gemeente, maar ook een vakafdeling kan bijvoorbeeld om bemiddeling worden gevraagd voor een urgentieverklaring voor een huurwoning die niet door de gemeente wordt beheerd. Zie voor de mediation die de gemeente in het kader van een bezwaarschrift of klacht uitvoert de betreffende werkprocessen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1188 B1617 Toegangsverbod gemeentelijk pand opleggingDit werkproces betreft het uitvoeren van het opleggen van een toegangsverbod tot een gemeentelijk pand. Wanneer een burger zich in strijd met de huisregels en/of algemeen aanvaarde gedragsregels heeft gedragen, daarop is aangesproken, maar zijn gedrag niet heeft verbeterd, kan hem de toegang tot een gemeentelijk pand worden ontzegd. Hij mag zich gedurende een bepaalde tijd dan niet in het pand vertonen en ook geen telefonisch contact opnemen. Hiermee worden personeelsleden beschermd en agressief gedrag gesanctioneerd. De politie wordt op de hoogte gesteld, omdat de burger bij een overtreding van het toegangsverbod strafbaar is.Vernietigen 5 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1189 B1618 Raads(commissie)lid ontslag Dit werkproces beschrijft het uitvoeren van het ontslag van een raadslid of een raadscommissielid. Het gaat hierbij om het nemen van het ontslagbesluit en het administratief afhandelen hiervan.Bewaren 3 x x

1190 B1619 Individueel Keuze Budget aanvraag Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag op basis van het Individueel Keuze Budget (IKB). Naast het salaris beschikt iedere medewerker over een vrij besteedbaar budget en op basis hiervan kan hij gebruik maken van secundaire arbeidsvoorwaarden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1191 B1620 Rijbewijs vermissing/diefstal NVVB-benaming Rijbewijzen. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte van vermissing of diefstal van een rijbewijs. De gemeente stelt een verklaring van vermissing/diefstal op en vervolgens kan meteen een nieuw rijbewijs worden aangevraagd.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1192 B1621 Verhaal WW uitkering beoordeling Dit proces betreft het beoordelen van een verhaal van een WW-uitkering. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Een WW-uitkering van een voormalig personeelslid kan daarom op de organisatie worden verhaald.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x



1193 B1622 BRP zelfevaluatie NVVB benaming Evaluatie-instrument BRP. Dit proces betreft het uitvoeren van een zelfevaluatie BRP. Op basis van de Wet basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP) heeft de gemeente de plicht om eenmaal per jaar een onderzoek in de vorm van een zelfevaluatie uit te voeren. Dit onderzoek richt zich op de zogenaamde BRP-processen en wordt uitgevoerd aan de hand van het door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beschikbaar gestelde evaluatie-instrument. Een uittreksel van de resultaten van dit onderzoek wordt jaarlijks toegezonden aan het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De vragen met betrekking tot informatieveiligheid zijn per 2017 opgenomen in de ENSIA zelfevaluatie informatieveiligheid; zie daarvoor werkproces B1738 'ENSIA zelfevaluatie informatieveiligheid'.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1194 B1623 Gebruiksovereenkomst personeelslid Dit werkproces betreft het uitvoeren van het aangaan van een gebruiksovereenkomst met een personeelslid. Een personeelslid of een bestuurder kan gebruik maken van middelen (zoals telefoon, laptop, dienstauto etc.), die ter beschikking worden gesteld door de organisatie. Daartoe kan een gebruiksovereenkomst worden opgesteld.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1195 B1624 Toezichthouder aanwijzing Dit werkproces betreft het aanwijzen van een ambtenaar als toezichthouder. Een overheidsorganisatie voert toezicht uit op de naleving van wet- en regelgeving op verschillende termijnen. Hiervoor wijst zij ambtenaren formeel aan als toezichthouder. Zij kan ook een andere organisatie aanwijzen als toezichthouder. Tot slot is het ook mogelijk dat een medewerker van de organisatie wordt aangewezen als toezichthouder door een andere organisatie.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1196 B1625 Verzoek ambtelijke bijstand Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek tot ambtelijke bijstand. Een raadslid kan de griffier of een ambtenaar verzoeken om: feitelijke informatie van geringe omvang, inzage in of afschrift van openbare documenten of bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties. Indien de secretaris het verzoek afwijst, kan het raadslid of de griffier het verzoek voorleggen aan de burgemeester.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1197 B1626 Raads(commissie)lid benoeming Dit werkproces betreft het uitvoeren van de benoeming van een raadslid of een raadscommissielid. Het nieuwe raadslid ontvangt een kennisgeving van de benoeming met het verzoek om de geloofsbrieven bestaand uit de verklaring van de aanvaarding van de benoeming en de verklaring openbare betrekkingen ingevuld retour te sturen. Vervolgens vindt het onderzoek van de geloofsbrieven plaats en dit leidt tot een advies over de beëdiging van het raadslid.Bewaren 3 x x

1199 B1628 Vervangende stempas Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een vervangende stempas. Wanneer een inwoner geen stempas heeft ontvangen of deze is kwijtgeraakt, kan hij een vervangende stempas aanvragen. De aanvrager dient kiesgerechtigd te zijn. Het schriftelijk verzoek dient uiterlijk vijf dagen voor de stemming te zijn ontvangen en het mondeling verzoek dient uiterlijk op de dag voor de stemming te worden gedaan. Met het afgeven van de vervangende stempas, wordt de 'oude' stempas ongeldig.Vernietigen 3 Maand Afgehandeld 1 x

1200 B1629 Elektrisch oplaadpunt aanvraag Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een elektrisch oplaadpunt. Wanneer een inwoner geen mogelijkheid heeft om een elektrische auto op eigen terrein op te laden, kan hij een openbaar oplaadpunt in de buurt van zijn woonadres aanvragen. De gemeente beoordeelt of er niet al een oplaadpunt in de buurt beschikbaar is, of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet en of het mogelijk is om een oplaadpunt op de gewenste locatie te plaatsen. Het realiseren van het oplaadpunt zal ook het nemen van een verkeersbesluit inhouden.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 2 x

1201 B1630 Ondergrondse container afvalpas Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een afvalpas voor een ondergrondse container. Sommige ondergrondse containers voor restafval zijn alleen door bewoners te gebruiken met behulp van een pasje. Op deze manier kan de gemeente registreren hoe vaak een container wordt gebruikt, zij kan de container op tijd legen en daarmee het afval efficiënter inzamelen. Bovendien kan hiermee voorkomen worden dat andere burgers onterecht gebruik maken van de container.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1202 B1631 Opkopersregister beoordeling Dit werkproces betreft het beoordelen van een opkopersregister. Een handelaar die tweedehands goederen opkoopt dient in een register bij te houden welke  goederen hij opkoopt. In de APV is aangegeven aan welke eisen dit opkopersregister dient te voldoen. De handelaar dient de gemeente zijn register te laten beoordelen, zodat de gemeente bij akkoord het register kan waarmerken door er een stempel op te plaatsen. Handelaren hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het Digitaal OpkopersRegister (DOR) dat aan de wettelijke vereisten voldoet. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1203 B1632 Collectieve festiviteiten aanwijzingsbesluitDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit van een of meer collectieve festiviteiten. Tijdens de door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten mag gedurende dagen of dagdelen worden afgeweken van de geluidsnormen of de voorwaarden met betrekking tot verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de collectieve festiviteiten gelden in plaats daarvan de in de APV benoemde ruimere normen.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 1 x

1204 B1633 Incidentele festiviteit melding Dit werkproces betreft het behandelen van de melding van een incidentele festiviteit. Indien de houder van een milieuinrichting type A of B minimaal twee weken tevoren een melding doet bij het college, kan hij voor een beperkt aantal festiviteiten per jaar afwijken van de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit milieubeheer of de verlichting ten behoeve van sportactiviteiten langer aan te houden dan in dat besluit bepaald. De inrichting dient dan wel aan de in de APV vermelde voorwaarden te voldoen.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1205 B1634 Opkoper melding Dit werkproces betreft het verwerken van de melding van een opkoper. Een handelaar die tweedehands goederen opkoopt dient binnen drie dagen een melding te doen bij de burgemeester van het feit dat: hij het beroep van handelaar uitoefent of dit beroep niet langer uitoefent, dat zijn woonadres of vestigingsadres is gewijzigd of dat hij een goed kan opkopen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is. Deze meldingen dienen om de heling van goederen te bestrijden.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1206 B1635 Arbo-incident Dit werkproces betreft het behandelen van een Arbo-incident. Wanneer een personeelslid bij de uitvoering van werkzaamheden een ongeval of een beroepsziekte krijgt, dient dit gemeld te worden bij de Inspectie SZW. Het kan hierbij ook om een ingehuurde medewerker gaan. Uit het onderzoek kunnen aanbevelingen naar voren komen om ongevallen in de toekomst te voorkomen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1207 B1636 Opkopersregister vrijstelling Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor vrijstelling van de verplichting om een opkopersregister bij te houden. Om heling te bestrijden dient een handelaar die tweedehands goederen opkoopt in een opkopersregister verschillende gegevens vast te leggen van de goederen die hij opkoopt. Op verzoek kan de burgemeester vrijstelling verlenen van deze verplichting.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1208 B1637 BRP beheerfunctionaris aanwijzingsbesluitDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit voor een functionaris voor het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP). In verband met het beheer van de BRP kunnen functionarissen worden aangewezen voor: het gegevensbeheer, het applicatiebeheer, de gegevensverwerking en het namens het college afnemen van een verklaring onder ede.Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1209 B1638 Overlegplatform beheer Dit werkproces betreft het beheren van een overlegplatform. De gemeente neemt deel in een overlegplatform en ontvangt in het kader daarvan periodiek informatie. Zie voor het aangaan van een overlegplatform met georganiseerde burgers, bedrijven of ketenpartners werkproces B0020 "Overlegplatform". Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1210 B1639 Gedetineerde terugkeer of verlof meldingDit werkproces betreft het behandelen van een melding van verlof of terugkeer van een (ex)gedetineerde. Wanneer een pleger van een gewelds- of zedendelict in de gemeente terugkeert, ontvangt de gemeente hiervan een melding via de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) met vermelding van het gepleegde delict. Het kan hierbij gaan om de definitieve terugkeer of om verlof. De burgemeester beoordeelt vervolgens of er maatregelen dienen te worden getroffen, om verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Tevens kan hij maatregelen treffen om de terugkeer van de ex-gedetineerde in de samenleving te bevorderen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1211 B1640 Crisisnoodopvang vluchtelingen inrichtingDit werkproces betreft het inrichten van een zelfvoorzienende locatie voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen. De gemeente zorgt op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) voor de inrichting van de ruimte: slaap- en sanitaire voorzieningen. De crisisopvang vindt plaats in locaties die normaalgesproken worden gebruikt voor incidenten, rampen en crises door bevolkingszorg. De opvang is in principe bedoeld voor 72 uur vanaf het moment dat de vluchtelingen arriveren. Zie voor de dagelijkse coördinatie van de crisisnoodopvang werkproces B1641.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1212 B1641 Crisisnoodopvang vluchtelingen coördinatieDit werkproces betreft het coördineren van de dagelijkse gang van zaken rondom de crisisopvanglocatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimte (slaap- en sanitaire voorzieningen, zie werkproces B1640), catering (voedselvoorziening), toezicht en de borging van medische en publieke zorg. De opvang is in principe bedoeld voor 72 uur vanaf het moment dat de vluchtelingen arriveren. De gemeente voert dit samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de GGD uit.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1213 B1642 Opvanglocatie asielzoekers aanwijzingsbesluitDit werkproces betreft het opstellen van een aanwijzingsbesluit voor een locatie binnen de gemeente die geschikt en beschikbaar is voor crisisnoodopvang, noodopvang, tijdelijke opvang en/of reguliere opvang van asielzoekers en/of vluchtelingen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1214 B1643 Datalek melding Dit werkproces betreft het doen van een melding over een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek wanneer er inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor ze blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. De datalek kan de vorm hebben van een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Het datalek kan ook gemeld worden door een derde partij. De organisatie dient volgens de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens bepaalde datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel bij betrokkenen. De melding was al verplicht voor openbare elektronische communicatiediensten op grond van de Telecommunicatiewet.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1215 B1644 Recreatiewoning tijdelijk bewonen gedoogbeschikkingDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het (tijdelijk) bewonen van een recreatiewoning. Een gemeente bepaalt zelf of het is toegestaan om recreatiewoningen in de gemeente permanent te bewonen. In gemeenten waar permanente bewoning van een recreatiewoning verboden is, kan de gemeente besluiten om in bepaalde situaties het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen niet te handhaven. Hiervoor dient een gedoogbeschikking aangevraagd te worden. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen of en in welke gevallen zij een dergelijke gedoogbeschikking afgeeft. Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1217 B1646 Meervoudige ondersteuningsvraag Dit werkproces betreft het behandelen van een meervoudige ondersteuningsvraag binnen het sociaal domein. Wanneer een huishouden te maken heeft met een meervoudige problematiek waarbij het eigen oplossend vermogen tekortschiet, wordt er een aanmelding gedaan van een meervoudige ondersteuningsvraag. Deze wordt integraal behandeld, leidt tot één ondersteuningsplan en dit kan aanleiding geven tot acties voor de leden van het huishouden zelf of acties die door de gemeente of door zorgverleners binnen het sociaal domein worden uitgevoerd. Voor de behandeling van acties uit het ondersteuningsplan kan het subproces B1647 "Ondersteuningsplan actie behandeling" worden gebruikt.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1218 B1647 Ondersteuningsplan actie Dit werkproces betreft het behandelen van een actie van het ondersteuningsplan binnen het sociaal domein. In het kader van een meervoudige ondersteuningsvraag van een gezin of van een enkelvoudige ondersteuningsvraag binnen het sociaal domein, worden in het ondersteuningsplan acties benoemd om doelstellingen te realiseren. Deze acties kunnen door leden van het huishouden, de cliënt, de gemeente of door een zorgverlenende instantie moeten worden uitgevoerd. Dit werkproces kan een subproces vormen van: B1646 "Meervoudige ondersteuningsvraag", B1582 "Ondersteuningsvraag melding" (voor de Wmo) en B1590 "Jeugdhulpvraag melding", B1583 "Jeugdhulpmelding spoedeisend", B1586 "Jeugdhulpmelding uit samenleving" of B1565 "Jeugdhulpmelding van professional".Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1219 B1648 Individuele jeugdhulpvoorziening Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een individuele jeugdhulpvoorziening. Naar aanleiding van de melding van jeugdhulpvraag zal een jeugdhulpverleningsplan worden opgesteld. Dit door de jeugdige of zijn ouders ondertekende plan kan als aanvraag dienen voor een individuele jeugdhulpvoorziening. Bij het beoordelen van de aanvraag kan de gemeente de school waar de jeugdige op zit om advies vragen. In haar jeugdhulpverordening bepaalt de gemeente welke jeugdhulp vrij toegankelijk is en welke hulp een individuele voorziening vormt. De individuele voorziening kan in nature of als PGB worden verstrekt. Omdat er veel verschillende individuele voorzieningen zijn die per gemeente kunnen verschillen, gaat het hier om een generiek werkproces. Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1220 B1649 Risico's zware ongevallen melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding risico’s zware ongevallen. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken dienen in verband met de risico’s op zware ongevallen dit te melden bij het bevoegd gezag. De gemeente beoordeelt de melding en informeert over eventuele veranderingen en invloeden van buitenaf. Hogedrempelinrichtingen dienen naast de melding ook een veiligheidsrapport door de gemeente te laten beoordelen. Nieuwe milieuinrichtingen zullen dit alles tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning doen. Bestaande milieuinrichtingen dienen de melding afzonderlijk te doen ofwel binnen één jaar na inwerkingtreding van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 of bij wijziging van hun situatie.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1221 B1650 Anterieure grondexploitatieovereenkomst opstellingDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een anterieure exploitatieovereenkomst in het kader van de Wro. Voordat de gemeente een ruimtelijk besluit neemt om het realiseren van een bouwplan mogelijk te maken, kan zij afspraken maken met de grondeigenaar of initiatiefnemer over de kosten die gemeente zal maken om de grondexploitatie mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de kosten van bouw- en woonrijp maken, groenvoorzieningen, milieu- en archeologisch onderzoek en bodemsanering. Deze anterieure exploitatieovereenkomst wordt op vrijwillige basis met de grondeigenaar of initiatiefnemer gesloten. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, zal het exploitatieplan dat de gemeente tegelijk met het ruimtelijk besluit vaststelt een verplichtend karakter hebben (zie werkproces B1201 "Exploitatieplan opstellen").Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1222 B1651 Intentieovereenkomst grondexploitatie opstellingDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een intentieovereenkomst in het kader van de Wro. Wanneer één of meerdere initiatiefnemers een bouwplan willen gaan realiseren waarvoor een ruimtelijk besluit nodig is, kan de gemeente een intentieovereenkomst aangaan met de initiatiefnemer(s) om te komen tot een anterieure exploitatieovereenkomst. In de intentieovereenkomst wordt op hoofdlijnen opgenomen welke taken en verantwoordelijkheden voor rekening en risico van de initiatiefnemer(s) zijn. Zie voor het opstellen van de anterieure grondexploitatieovereenkomst werkproces B1650.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1223 B1652 Posterieure grondexploitatieovereenkomst opstellingDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een posterieure exploitatieovereenkomst in het kader van de Wro. In het verplichtend exploitatieplan dat een gemeente tegelijkertijd met een ruimtelijk besluit vaststelt regelt zij het verhaal van de kosten die zij tijdens de grondexploitatie zal gaan maken. Het gaat hierbij om de kosten van bouw- en woonrijp maken, groenvoorzieningen, milieu- en archeologisch onderzoek en bodemsanering. In de posterieure exploitatieovereenkomst kan zij vervolgens de afspraken uit het exploitatieplan nader uitwerken. Op die manier wordt de grondeigenaar niet meer met een herziening van het exploitatieplan geconfronteerd en weet de gemeente wanneer zij welk bedrag zal ontvangen. Zie voor het opstellen van het exploitatieplan werkproces B1201.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1224 B1653 Individuele jeugdhulpvoorziening beëindigingDit werkproces betreft het beëindigen van een individuele jeugdhulpvoorziening. Wanneer de jeugdige of zijn ouders niet langer zijn aangewezen op de individuele voorziening of op het PGB voor de individuele voorziening, deze niet gebruiken of voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd of wanneer zij niet langer voldoen aan de gestelde voorwaarden, kan de gemeente de jeugdhulpvoorziening beëindigen. Dit kan op verzoek van de jeugdige of diens ouder gebeuren of het zal blijken uit de periodieke hercontrole op de voortgang van het jeugdhulpverleningsplan; zie hiervoor werkproces B1584. Omdat er veel individuele jeugdhulpvoorzieningen bestaan en de gemeente in haar verordening bepaalt welke hieronder vallen, betreft dit een generiek werkproces.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1225 B1654 Hergebruik overheidsinformatie verzoekDit werkproces betreft het beoordelen van een verzoek om overheidsinformatie te hergebruiken op basis van de Who (Wet hergebruik overheidsinformatie). De Who staat hergebruik toe voor andere doeleinden dan waar de informatie in eerste instantie voor was bedoeld. Het gaat om informatie waarvan de overheidsorganisatie zelf over de intellectuele eigendomsrechten beschikt en niet om informatie waarop wettelijke beperkingen of rechten van derden (zoals privacy- of auteursrecht) rusten. De informatie dient zoveel mogelijk 'machine-leesbaar' en in een open formaat beschikbaar te worden gesteld. Zie voor een verzoek om toegang tot overheidsinformatie werkproces B1516 "WOB-verzoek".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1226 B1655 Planningsgesprek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een planningsgesprek met een medewerker. Dit gesprek vormt samen met het functioneringsgesprek (ook wel voortgangsgesprek genoemd) en het beoordelingsgesprek onderdeel van de gesprekscyclus.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1227 B1656 Reisdocument niet-ingezetene Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een nieuw reisdocument van een niet-ingezetene. Een Nederlander die in het buitenland woont kan bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten en bij een aantal Nederlandse (grens)gemeenten een nieuw paspoort of een identiteitskaart aanvragen. Indien een persoon die voorkomt in het Register Paspoortsignaleringen een nieuw paspoort aanvraagt, onderzoekt de gemeente (eventueel in overleg met het OM) de gronden voor weigering van het paspoort. De Nederlander die in het buitenland woont dient aanvullende documenten in te dienen waarmee hij zijn Nederlandse nationaliteit bewijst.Vernietigen 16 Jaar Afgehandeld 2 x

1228 B1657 Voorlopige voorziening tegen derde Dit werkproces betreft het indienen van de aanvraag van een voorlopige voorziening tegen een ander overheidsorgaan genomen besluit. De organisatie kan door middel van een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter een door een ander orgaan genomen besluit dat onmiddellijk in werking treedt voorlopig ongedaan maken. Hierdoor kan, wanneer de organisatie eveneens een bezwaarschrift bij een ander bestuursorgaan of een beroepschrift bij een bestuursrechter heeft ingediend, een onomkeerbare situatie worden voorkomen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1229 B1658 Beschermd stads- of dorpsgezicht aanpassingDit werkproces betreft het uitvoeren van de aanpassing van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Op deze manier kunnen groepen van onroerende zaken worden beschermd die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1230 B1659 Beschermd stads- of dorpsgezicht intrekkingDit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekking van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Op deze manier kunnen groepen van onroerende zaken worden beschermd die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1231 B1660 Beschermd stads- of dorpsgezicht aanwijzingDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Op deze manier kunnen groepen van onroerende zaken worden beschermd die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden. Sinds 2012 wijst de Rijksoverheid geen nieuwe rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten meer aan, met uitzondering van gebieden die nog in procedure zijn. Gemeenten houden immers in bestemmingsplannen voor bijzondere gebieden al (verplicht) rekening met cultuurhistorie. Indien vastgelegd in gemeentelijk beleid wijzen gemeenten nog wel gemeentelijke beschermde stads- of dorpsgezichten aan.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1232 B1661 Beschermd cultuurgoed of verzameling aanwijzingsbesluitDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit van een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling. Het gaat hierbij om een cultuurgoed of een verzameling met een bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis, die als onvervangbaar en onmisbaar behoort te worden behouden voor het gemeentelijk cultuurbezit en die in eigendom van de gemeente is of die aan de zorg van de gemeente is toevertrouwd. Indien het aan de zorg van de gemeente is toevertrouwd is een toestemming van de eigenaar nodig.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1233 B1662 Cultuurgoed of verzameling vervreemdingDit werkproces betreft het uitvoeren van de vervreemding van een cultuurgoed of verzameling. Gemeenten hebben veel roerend cultureel erfgoed in hun bezit, zoals schilderijen, beelden of cultuur- en natuurhistorische objecten. Wanneer een gemeente een cultuurgoed of verzameling wil vervreemden, dient zij het voornemen tot vervreemding bekend te maken, zodat hier zienswijzen op kunnen worden ingediend. Onder vervreemding valt onder andere verkoop, ruil en schenking. Wanneer het een cultuurgoed betreft dat of een verzameling die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar is voor het Nederlands cultuurbezit, of wanneer de vervreemding aan een andere partij dan de Staat, een provincie, een gemeente of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon wordt overwogen, dan dient de gemeente advies in te winnen bij de erfgoedcommissie en eventueel bij de landelijke Toetsingscommissie Beschermwaardigheid. Indien het van landelijke betekenis blijkt te zijn, dient zij de Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1234 B1663 DigiD aanvraag vanuit buitenland Dit werkproces betreft het behandelen van een DigiD aanvraag vanuit het buitenland. Een Nederlander die in het buitenland woont kan online een DigiD aanvragen. Op basis van de baliecode kan in een aantal gemeenten in Nederland of ambassades in het buitenland die als DigiD balie fungeren binnen 30 dagen een activeringscode worden afgehaald. Met behulp van de activeringscode en gebruikersnaam en wachtwoord kan de DigiD op de DigiD-website worden geactiveerd. In de toekomst komen er zowel in Nederland als in het buitenland nieuwe balies bij. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1235 B1664 Personeelsgegeven van derde verwerkingDit werkproces betreft het verwerken van personeelsgegevens die worden opgestuurd door andere instanties. Instellingen krijgen van andere instantie informatie opgestuurd over werknemers van de instelling. Onder dit werkproces vallen bijvoorbeeld gegevens over pensioenen, aanwijzing als lid van een landelijke ondernemingsraad en informatie ter kennisname.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1236 B1665 Kraamverlof Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor kraamverlof door een medewerker. Op basis van de Wet arbeid en zorg (Waz) heeft een medewerker die net vader is geworden een aantal dagen recht op kraamverlof ook wel vaderschapsverlof genoemd.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1237 B1666 Mobiliteitsbonus aanvragen Dit werkproces bevat het aanvragen van deze mobiliteitsbonus bij het UWV. Een organisatie heeft recht op een mobiliteitsbonus, wanneer zij een uitkeringsgerechtigde van 56 of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1238 B1667 Persoonsgegevens inzageverzoek Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek tot inzage van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Betrokkenen hebben het recht op inzage in de van hun verzamelde persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek en kunnen dit met redelijke tussenpozen doen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1239 B1668 Re-integratievoorziening aanvraag bij derdeDit werkproces betreft het aanvragen van een re-integratievoorziening bij bijvoorbeeld de gemeente of het UWV. Werkgevers kunnen verschillende vormen van re-integratievoorzieningen aanvragen indien zij mensen met een WIA-uitkering, mindervaliden, oudere werknemers of jongeren met een Wajong-uitkering in dienst nemen. Voorbeelden zijn de loonkostensubsidie, no-risk-polis, premievrijstelling en subsidies voor scholing. Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1240 B1669 Persoonsgegevens verwijderingsverzoekDit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor het verwijderen van persoonsgegevens. Betrokkenen hebben het recht om organisaties te verzoeken (gedeeltes van) hun persoonsgegevens te verwijderen uit hun databases. Zij kunnen dit doen omdat persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om gebruik te maken van het recht om vergeten te worden in het geval van online openbaar gemaakte persoonsgegevens. Indien de persoonsgegevens gedeeld zijn met een andere verwerkingsverantwoordelijke, dient deze op de hoogte te worden gesteld van de verwijdering.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1241 B1670 Persoonsgegevens verwerking toestemming betrokkeneDit werkproces betreft het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens aan de betrokkene. Persoonsgegeven mogen (onder andere) worden verwerkt wanneer de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven. Dit dient een ondubbelzinnige toestemming te zijn. De betrokkene dient geïnformeerd te zijn welke gegevens verwerkt worden en hoe de verwerking plaatsvindt. Bovendien dient het geven van de toestemming een actieve handeling te zijn. De toestemming moet verkregen worden vóór de gegevens verwerkt worden. De betrokkene kan de toestemming altijd intrekken.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1244 B1673 Arbeidsplaats wijziging Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor het wijzigen van de arbeidsplaats van een werknemer. Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidsplaats aan te passen. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer één jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1245 B1674 Cameratoezicht gemeentelijk pand aanwijzingsbesluitDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit voor cameratoezicht in een gemeentelijk pand. Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1246 B1675 Voortijdig schoolverlater 18+ melding Dit werkproces betreft het beoordelen van de melding van een voortijdig schoolverlater van boven de 18. Een voortijdig schoolverlater is een jongere ouder dan 18 en nog geen 23, die geen startkwalificatie heeft in de vorm van een diploma van het vwo, de havo of niveau 2 van het mbo en gedurende een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer heeft gevolgd of bij de school wordt uitgeschreven of verwijderd. De school dient hiervan melding te doen bij de woongemeente van de jongere. De voortijdig schoolverlater wordt geregistreerd in de Regionale Meld en Coördinatie (RMC). Nederland is hiervoor verdeeld in 39 RMC-regio's. De voortijdig schoolverlater wordt zoveel mogelijk doorverwezen en herplaatst naar onderwijs en arbeidsmarkt.Vernietigen 2 Jaar Afgehandeld 1 x

1247 B1676 Verjaring grond beoordeling Dit werkproces betreft het beoordelen van de kennisgeving van inschrijving van verjaring door een notaris. Wanneer een burger te goeder trouw bezitter is van een stuk grond dan geldt een verjaringstermijn van 10 jaar en indien hij dat niet te goeder trouw is, bedraagt die termijn 20 jaar. Na deze termijn kan de burger een notaris verzoeken de verjaring in te schrijven in de openbare registers. De notaris doet dit enkel wanneer er voldoende bewijs is overlegd om van verjaring te kunnen spreken. Hiertoe verzoekt hij de gemeente om instemming met de verjaring. Indien de gemeente geen instemming geeft, verklaart de notaris dit aan de bewaarder van de registers en dan wordt de akte geboekt in het register van voorlopige aantekeningen. Vervolgens kan de gemeente een civielrechtelijke procedure starten als eiser (zie werkproces B1612) over de eigendomssituatie. De rechter zal dan beslissen of de akte definitief moet worden ingeschreven in de openbare registers.Bewaren 3 x x

1248 B1677 Omgevingsvergunning verklaring van geen bedenkingenDit werkproces betreft het behandelen van het aanvraag van een ander bevoegd gezag voor een verklaring van geen bedenkingen. In geval van een grote buitenplanse afwijking kan een ander bevoegd gezag een verklaring van geen bedenkingen aan moeten vragen bij de gemeenteraad.Bewaren 3 x x

1249 B1678 Machtiging/certificering aanvragen Dit werkproces betreft het aanvragen van een machtiging of certificering bij een andere instantie. Instellingen dienen voor verschillende doeleinden machtigingen of certificaten aan te vragen, zoals machtigingen voor het wijzigen van een (automatiserings)systeem, certificering voor leerbedrijf, certificering voor installaties of certificering voor milieuvriendelijkheid. Dit kan zowel voor de instelling zelf zijn of voor medewerkers van de instelling.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1250 B1679 Functionaris aanwijzing Dit werkproces betreft het aanwijzen van een functionaris. Het betreft hier het aanwijzen van een medewerker voor het uitvoeren van een functie zonder dat het dienstverband wordt aangepast of dat er sprake is van een formele functiewijziging. Voorbeelden zijn: benoemingen van bedrijfshulpverleners, functionarissen voor de gegevensbescherming, etc. Voor functies waarbij externe partijen kunnen worden ingeschakeld (vertrouwenspersonen, etc.) zijn aparte werkprocessen opgenomen.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1251 B1680 Mantelzorgwaardering Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een mantelzorgwaardering. In de Wmo 2015 is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de waardering van mantelzorgers. De gemeente bepaalt zelf hoe zij hier invulling aan geeft: een geldbedrag als vergoeding voor onkosten of in natura in de vorm van verwennen en ontspannen, ondersteuning en respijtzorg, deskundigheidsbevordering of tegemoetkomingen en kortingen. De waardering kan door de zorgvrager, de mantelzorger of door beiden worden aangevraagd.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1252 B1681 Maatwerkvoorschrift Dit werkproces betreft het opstellen van een maatwerkvoorschrift. Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bieden de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Het is afhankelijk van de activiteit en het milieuonderwerp welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om maatwerk te stellen. Een maakwerkvoorschrift kan onderdeel uitmaken van de acceptatie van een melding, zoals bijvoorbeeld bij de melding van een lozing van afvalwater vanuit een huishouden. Een maatwerkvoorschrift in het kader van de Wet milieubeheer kan echter ook worden opgelegd naar aanleiding van een uitgevoerde controle of een klacht van een omwonende. Daar is dit zaaktype voor bedoeld.Bewaren 3 x x

1253 B1682 Wmo voorziening terugvorderingsonderzoekDit werkproces betreft het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek in het kader van een Wmo voorziening. Wanneer een Wmo-voorziening onterecht is verstrekt op basis van opzettelijk door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan het college van de cliënt geheel of gedeeltelijk de geldwaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten PGB.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1254 B1683 Blijverslening Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een blijverslening. Het doel van de blijverslening is om een woning levensloopbestendig te maken zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of het verwijderen van drempels. De blijverslening is een lening die, na beoordeling door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.Vernietigen 30 Jaar Afgehandeld 2 x

1255 B1684 Jeugdhulp terugvorderingsonderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek van een jeugdhulpvoorziening. Wanneer een jeugdhulpvoorziening onterecht is verstrekt op basis van opzettelijk door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan het college van de cliënt geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten jeugdhulpvoorziening of het ten onrechte genoten PGB.Vernietigen 15 Jaar Afgehandeld 2 x

1256 B1685 Huwelijksbevoegdheid verklaring Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Wanneer een inwoner in een ander land wil trouwen, is daar soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor nodig. Deze verklaring geeft aan dat de inwoner niet reeds getrouwd is en dat deze met zijn/haar partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. De verklaring wordt afgegeven in de huidige of de laatste woonplaats van de inwoner. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1257 B1686 Rijbewijs afstandsverklaring Dit werkproces betreft het behandelen van afstandsverklaring van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor het rijbewijs is afgegeven. Indien iemand een rijbewijs met categorie C en/of D heeft, dient hij bij iedere verlenging van het rijbewijs een medische keuring te ondergaan door een ARBO-arts. Indien een automobilist ouder is dan 70, dient hij bij verlenging van het rijbewijs een medische keuring door de huisarts te ondergaan. Er kan door middel van een afstandsverklaring afstand worden gedaan van de categorieën C en/of D of van het gehele rijbewijs, zodat de keuring niet hoeft te worden ondergaan.Vernietigen 11 Jaar Afgehandeld 2 x

1258 B1687 Stemmen per brief Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om per brief te stemmen. Indien een inwoner tijdelijk in het buitenland verblijft voor werk, studie of vakantie, kan hij bij een verkiezing van leden van de Tweede Kamer, leden van het Europees Parlement of bij een landelijk referendum bij de gemeente waar hij staat ingeschreven het verzoek doen om per brief te stemmen. Dit verzoek dient uiterlijk op de 28e dag voor de verkiezing te zijn ontvangen. Vervolgens stuurt de gemeente het verzoek direct door naar de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag zal het briefstembewijs, het stembiljet en de handleiding versturen om vanuit het buitenland te kunnen stemmen. De inwoner zal van de gemeente waar hij woonachtig is geen stempas meer ontvangen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1259 B1688 Raadscommissie instelling Dit werkproces betreft het instellen van een raadscommissie. Na de gemeenteraadsverkiezingen worden er nieuwe raadscommissies ingesteld. In de raadscommissie wordt de besluitvorming van de raad voorbereid en zij overlegt met het college of de burgemeester. Bij de instelling worden de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de raadscommissie bepaald. De samenstelling dient een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen te zijn en een raadslid wordt als voorzitter van de raadscommissie aangewezen. Het aantal en de taakverdeling van de raadscommissies kan door de tijd heen wijzigen. Bewaren 3 x x

1260 B1689 Rioleringsplan opstelling Dit werkproces betreft het opstellen van een rioleringsplan. In het (verbreed) gemeentelijk rioleringsplan (GRP) beschrijft de gemeente op welke wijze zij invulling geeft aan de drie gemeentelijke zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater. Hiervoor heeft de gemeente gegevens nodig over het bestaande (afval)watersysteem en de toekomstplannen voor dat systeem. Deze gegevens haalt zij normaliter uit een (verbreed) basisrioleringsplan (BRP). Hoewel het BRP geen wettelijk verplichte planvorm is, vormt het een van de basisdocumenten bij het opstellen van een GRP. Dit werkproces kan voor het opstellen van beide plannen worden gebruikt.Bewaren 3 x x

1261 B1690 Mantelzorgwoning melding Dit werkproces betreft het behandelen van de melding van de plaatsing of bouw van een mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont en de zorgverlener in het bijbehorende huis woont. Voor het verbouwen of plaatsen van een bijgebouw bij de woning is geen omgevingsvergunning nodig. Buiten de bebouwde kom is het ook mogelijk een woonunit te plaatsen. Hiervan dient wel een melding te worden gedaan, omdat er wel een aantal voorwaarden voor gelden. De woning voor mantelzorg wordt beschouwd als een nieuwe (tijdelijke) woning. Omdat er sprake is van een nieuwe woning, wordt hieraan een huisnummer toegekend en zullen er gemeentelijke belastingen worden geheven.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1262 B1691 Dubbelen/afschriften Burgerlijke Stand doorzendingDit werkproces betreft het uitvoeren van de verzending van dubbelen of afschriften van de Burgerlijke Stand. De gemeente dient de dubbelen of afschriften van nieuwe akten van de Burgerlijke Stand eens in de tien jaar door te zenden naar de centrale bewaarplaats, de Justitiële Informatiedienst. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is zorgdrager voor deze dubbele akten. De dubbele is bedoeld om in geval van vermissing of verminking van het origineel een afschrift te kunnen leveren. Na verloop van tijd worden de dubbelen overgebracht naar het Nationaal Archief. Indien aan akten waarvan de dubbelen of afschriften reeds zijn doorgezonden een latere vermelding wordt toegevoegd, dient de gemeente maandelijks een kennisgeving van dergelijke latere vermeldingen door te zenden naar de Justitiële Informatiedienst.Bewaren 3 x x

1263 B1692 Uitweg aanleggen of wijzigen melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding om een uitweg aan te leggen of te wijzigen. Indien dit in de APV is opgenomen kan voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg worden volstaan met een melding in plaats van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De melding wordt bekendgemaakt en de gemeente beoordeelt of door de uitweg het verkeer niet in gevaar wordt gebracht, het niet zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, het openbaar groen niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast en of het betreffende perceel niet al door een andere uitweg wordt ontsloten. Indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden, kan de aanleg of wijzigen worden uitgevoerd.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1264 B1693 Snuffelmarktvergunning Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning tot het houden van een snuffelmarkt. Een snuffelmarkt is een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten aangeboden vanaf een standplaats. Incourante goederen zijn goederen die in de regel niet meer langs normale handelskanalen het publiek bereiken, zoals bijvoorbeeld beschadigde artikelen, artikelen die uit de mode zijn, restanten en zaken van een te liquideren onderneming. Zie voor aanvragen voor een standplaats op een weekmarkt het werkproces B0100 "Standplaats weekmarkt vergunning" en gebruik voor een toestemming voor het organiseren van een braderie, een vrijmarkt op Koningsdag of een vlooienmarkt in de openbare ruimte het werkproces B0056 "Evenementenvergunning".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1265 B1694 Dagplaatsvergunning markt Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een dagplaatsvergunning op een markt. Het gaat hierbij om een standplaats voor het uitoefenen van markthandel op een markt op een plaats die daarvoor op basis van het inrichtingsplan in aanmerking komt en op een plaats die niet zal worden ingenomen door de houder van een vaste standplaatsvergunning voor de markt, omdat voor de plaats geen vergunning geldt, de vergunning is vervallen of omdat de vergunninghouder niet in staat is de plaats in te nemen en geen vervanger heeft geregeld. De aanvraag dient voor aanvang bij de marktmeester te zijn ingediend en de aanvrager dient te voldoen aan de eventuele branche- of artikelgroepvereiste en niet te zijn uitgesloten vanwege wangedrag of bedrog of het niet op tijd voldoen van het marktgeld. Zie voor een aanvraag voor een vaste standplaats op de markt werkproces B0100 "Standplaats weekmarkt vergunning".Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1266 B1695 BRP inschrijving niet-ingezetene NVVB benaming (Her-)Vestiging niet-ingezetene. Dit werkproces betreft het behandelen van een aangifte voor inschrijving in de BRP door een niet-ingezetene. Burgers die in het buitenland wonen of minder dan vier maanden in Nederland wonen, maar wel werken of studeren in Nederland, hebben een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangen zij na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) bij één van de 19 loketgemeente of een aangewezen bestuursorgaan. Inschrijving gebeurt in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en dit maakt onderdeel uit van de BRP. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het behandelen van eventuele bezwaar- of beroepschriften.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

1267 B1696 Mandaatbesluit intrekking Dit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekking van een mandaatbesluit. Het mandaatbesluit geeft de gemandateerde de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever) besluiten te nemen. De mandaatgever is in dit geval het college van B&W en in een krachtens mandaat genomen besluit dient altijd vermeld te worden dat het namens het college van B&W is genomen. De mandaatgever kan op ieder moment een mandaatbesluit intrekken.Bewaren 3 x x

1268 B1697 Uitkeringsgerechtigde doelgroepverklaringDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een doelgroepverklaring van een uitkeringsgerechtigde. Wanneer een uitkeringsgerechtigde een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet, IOAW of IOAZ ontvangt, tussen de 18 en 26 jaar oud is of 56 jaar en ouder, kan de werkgever bij het in dienst nemen van de uitkeringsgerechtigde korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. Wanneer de uitkeringsgerechtigde 56 jaar of ouder is, wordt dit de mobiliteitsbonus genoemd. De werkgever heeft wel een doelgroepverklaring nodig, die de uitkeringsgerechtigde bij de gemeente dient aan te vragen. In de doelgroepverklaring staat dat de werknemer voor hij in dienst kwam een uitkering ontving.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1269 B1698 Geluidhinder ontheffing Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor ontheffing van het verbod op geluidhinder. Het is verboden om buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit milieubeheer op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder (>65db(A)) wordt veroorzaakt. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening. Vallen de activiteiten als gevolg waarvan geluidhinder plaatsvindt buiten de reguliere werktijden (maandag-zaterdag 07.00-19.00 uur) en wordt er niet voldaan aan de geluidsnormen, dan kan er een aanvraag tot ontheffing worden ingediend bij de gemeente. Het College kan besluiten binnen deze kaders op basis van de APV ontheffing te verlenen van het verbod op geluidhinder. Zie voor een ontheffing voor bouw- en of sloopactiviteVernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1270 B1699 Grenscorrectie opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een grenscorrectie. Het gaat hier om een wijziging van de gemeentegrens die naar verwachting niet zal zorgen voor een verandering van het aantal inwoners met 10% of minder dan dat. De reden voor de verandering kan zijn dat een locatie onderdeel is van twee gemeenten. De gemeenten stellen een ontwerp voor de grenscorrectie op, sturen dat naar gedeputeerde staten en leggen het acht weken ter inzage. Vervolgens stellen de gemeenteraden de herindelingsregeling vast en sturen dit door naar de provincie. De provincie beschrijft binnen twee maanden na vaststelling de nieuwe gemeentegrens op basis van de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie bepaalt bij een verrekening het bedrag en de wijze van betaling.Bewaren 3 x x



1271 B1700 Subsidie herziening Dit werkproces betreft het uitvoeren van de herziening van een toegekende subsidie. Wanneer van een meerjarig toegekende subsidie het doel wijzigt of wanneer de gemeente besluit te bezuinigen op haar subsidies, kan de gemeente een eerder toegekende subsidie herzien.Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1272 B1701 Incidentmelding informatiebeveiliging door IBDDit werkproces betreft het behandelen van een incidentmelding op het gebied van informatiebeveiliging van de IBD (Informatie BeveiligingsDienst). Het incident is door een andere gemeente gemeld, door de IBD onderzocht en zij hebben vanuit het oogpunt van preventie en detectie de melding doorgestuurd naar alle Nederlandse gemeenten. De binnenkomende melding dient door de gemeente te worden beoordeeld, zodat zij maatregelen kunnen nemen om het incident te voorkomen. Zie voor het melden van een incident bij de IBD B1375 'Incident afhandeling applicatie' of B1368 'Incident afhandeling systeem'.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1273 B1702 Bijstand taalbeheersing onderzoek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek taalbeheersing in het kader van het recht op bijstand. Een uitkeringsgerechtigde dient de Nederlandse taal voldoende te beheersen, dat wil zeggen korte, eenvoudige teksten kunnen lezen en schrijven op referentieniveau 1F. De betrokkene kan dit aantonen door: 8 jaar Nederlandstalig onderwijs te hebben gevolgd, het inburgeringsexamen te hebben behaald of door een ander document blijkt waaruit de beheersing van de Nederlandse taal blijkt. Indien de taalbeheersing niet kan worden bewezen, dient een taaltoets te worden gedaan. Wanneer de uitkeringsgerechtigde zich hier niet voor inzet, kan de gemeente de bijstandsuitkering in de eerste 6 maanden met 20% verlagen, in de volgende 6 maanden met 40% en na 1 jaar met 100%.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 1 x

1274 B1703 Aanwijzingsbesluit opstelling Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een aanwijzingsbesluit. Aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het college van BenW. Het kan hierbij gaan om nadere regels binnen de Algemene Plaatselijke Verordening, om het aanwijzen van een functionaris of om aanwijzingen op basis van landelijke wetgeving. Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1275 B1704 Hotspotmonitor Dit werkproces betreft het uitvoeren van de hotspotmonitor. De hotspotmonitor is gericht op het identificeren van gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die grote invloed hebben uitgeoefend op de activiteiten van de organisatie die de selectielijst opstelt. Een hotspotmonitor biedt een inhoudelijke basis om in bijzondere gevallen archiefbescheiden uit te zonderen van vernietiging. De hotspotmonitor dient periodiek te worden uitgevoerd. De interval moet enerzijds lang genoeg zijn om nieuwe hotspots op te leveren, zonder beïnvloed te worden door de waan van de dag. Anderzijds moet de interval kort genoeg zijn om te voorkomen dat digitale archiefbescheiden al verloren zijn gegaan.Bewaren 3 x x

1276 B1705 Persoonsgegevens verwerkersovereenkomstDit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een verwerkersovereenkomst persoonsgegevens. Wanneer een gemeente de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, worden door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nadere eisen gesteld. De verantwoordelijke dient dan een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met de verwerker, zodat de verplichtingen die vanuit de AVG op de verantwoordelijke rusten, ook door de verwerker worden nageleefd.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1277 B1706 Kwetsbaarheidsmelding informatiebeveiliging door IBDDit werkproces betreft het behandelen van een kwetsbaarheidmelding op het gebied van informatiebeveiliging van de IBD (Informatie BeveiligingsDienst). Indien derde partij, zoals een internetserviceprovider, een hostingpartij, een softwareleveranciers of een ethical hacker ondanks alle voorzorgsmaatregelen een zwakke plek in een systeem van een gemeente ontdekt, kan hij dit melden bij de IBD. De IBD geeft de melding door aan de betreffende gemeente, zodat er snel gepaste maatregelen kunnen worden genomen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1278 B1707 Reisdocument of rijbewijs fraude meldingDit werkproces betreft het behandelen van een melding van mogelijke fraude met een reisdocument of een rijbewijs. Het kan hierbij gaan om fraude met een kopie of met het documentnummer van een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart (NIK) of een rijbewijs. De gemeente neemt in dat geval het paspoort, de NIK of het rijbewijs in. De gemeente geeft het documentnummer van het ingenomen document door aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, zodat in het Basisregister reisdocumenten een signaal wordt gezet bij het nummer van het ingenomen document om misbruik of verder misbruik te voorkomen. In het geval van een rijbewijs zal de RDW het signaal opnemen in het Centraal Rijbewijzenregister. Verder zal de gemeente de burger doorverwijzen naar het Centrale Meldpunt Identiteitsfraude en fouten (CMI).Vernietigen 16 Jaar Afgehandeld 2 x

1279 B1708 Afspraak KCC behandelen Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om een afspraak te maken bij het Klant Contact Centrum. Voor sommige producten is het nodig dat een inwoner persoonlijk aan de balie komt om bijvoorbeeld een aangifte te doen of om een product persoonlijk in ontvangst te nemen. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1280 B1709 Toegang externe melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van toegang van een externe. In het kader van de toegangsbeveiliging dient een bezoek van een externe aangemeld te worden, zodat de medewerker aan de balie inzicht heeft wie zich in het pand bevinden. De aankomst en het vertrek van de externe worden vastgelegd.Vernietigen 6 Maand Afgehandeld 1 x

1281 B1710 Persoonsgegevens dataportabiliteit verzoekDit werkproces betreft het behandelen van een verzoek op basis van het recht op dataportabiliteit van persoonsgegevens. Het recht op dataportabiliteit geeft een burger de mogelijkheid om een subset van persoonsgegevens op te vragen bij een organisatie en deze dient de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan te leveren. Op deze manier kan de betrokkene zijn persoonsgegevens zelf makkelijk beheren en opnieuw gebruiken of overdragen aan een andere organisatie. De overdracht van de persoonsgegevens leidt niet automatisch tot het wissen van de gegevens uit de systemen van de organisatie. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1282 B1711 Mutatie toegang systeem of applicatie Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek tot wijzigen van toegang tot een systeem of applicatie. Dit geldt zowel voor interne systemen en applicaties als voor applicaties van externen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het werkgeversportaal van het UWV. Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1283 B1712 Persoonsgegevens beperking verwerking verzoekDit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor het beperken van de verwerking van persoonsgegevens. Een betrokkene heeft de mogelijkheid om de verwerking van zijn persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt indien: de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven; de gegevens nodig zijn voor de  instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat. Het verzoek tot beperking kan tegelijk worden ingediend met een verzoek om correctie van persoonsgegevens, een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens of een bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1284 B1713 Radicalisering melding Dit werkproces betreft het behandelen van een melding van radicalisering van een inwoner. De gemeente kan van een professional, een burger, familie of van een gemeenschap de melding ontvangen over radicalisering van een inwoner. Het kan hierbij gaan om een geradicaliseerde, een uitreiziger (jihadist), een terugkeerder, een ronselaar of een propagandist. De melding zal geduid worden binnen het signaleringsoverleg tussen gemeente, OM en politie en eventueel de signalerende ketenpartner. Indien het signaal ernstig genoeg is, zal het besproken worden in een multidisciplinair casusoverleg tussen gemeente, OM, politie en eventueel ketenpartners uit jeugdzorg, GGZ of de reclassering. In het casusoverleg wordt een persoonsgericht maatwerk plan van aanpak opgesteld. Dit kan een relatie hebben met andere gemeentelijke zaaktypen zoals "Paspoort vervallenverklaring", "Meldingsplicht oplegging", een jeugdzorgvoorziening, strafrechtelijke maatregelen door het OM of specifieke zorgmaatregelen door de GGZ.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1285 B1714 Onafhankelijke commissie verslagleggingDit werkproces betreft het uitvoeren van de verslaglegging van een onafhankelijke commissie. Het kan hierbij gaan om vergaderingen van adviesorganen als de bezwarencommissie, de klachtencommissie, de welstandscommissie, de monumentencommissie of de Programmaraad, maar ook om officiële vergaderingen of ambtelijke overleggen van de plaatselijke commissie voor Georganiseerd Overleg (bestaand uit de portefeuillehouder personeelszaken binnen het college van B&W als voorzitter en als leden de plaatselijke vakbondsleden en de regionale vakbondsadviseurs).Bewaren 3 x x

1286 B1715 Persoonsgegevens correctieverzoek Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek voor het corrigeren van persoonsgegevens. Betrokkenen hebben het recht om een organisatie te verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren in haar databases. Onder dit recht valt ook het laten aanvullen van persoonsgegevens wanneer ze incompleet zijn, door bijvoorbeeld een aanvullende verklaring aan de verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken. Indien de persoonsgegevens gedeeld zijn met een andere verwerkingsverantwoordelijke, dient deze op de hoogte te worden gesteld van de correctie.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1287 B1716 Incidentmelding informatiebeveiliging Dit werkproces betreft het behandelen van een incidentmelding op het gebied van informatiebeveiliging. Het incident kan geëscaleerd worden naar het Computer Emergency Response Team van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1288 B1717 Third Party Memorandum Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanvraag van een Third Party Memorandum. De Third Party Memorandum is een onafhankelijk oordeel van een derde over de kwaliteitsmaatregelen van een leverancier van een ICT-dienst. Het geeft de organisatie zekerheid over de opzet, het bestaan en de werking van de beheersmaatregelen van de leverancier. Vaak wordt als normenkader de NEN7510 of de ISO27001 gebruikt. Bij een verkort Third Party Memorandum wordt de werking van de beheersmaatregelen van de leverancier buiten beschouwing gelaten.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1289 B1718 Training personeel Dit werkproces betreft het uitvoeren van een training voor personeelsleden. Het gaat hierbij om een intern georganiseerde training die uit meerdere sessies kan bestaan waar personeelsleden al of niet verplicht aan deelnemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om training in het gebruik van een nieuw systeem of applicatie, maar ook om voorlichtingsbijeenkomsten om een bepaalde manier van werken te propageren.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1290 B1719 Kabel- en leiding start werkzaamheden meldingDit werkproces betreft het behandelen van een melding van de start van werkzaamheden voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een kabel of leiding. In veel gemeenten kunnen grondroerders via het MOOR Platform (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) minimaal 5 dagen voor de start van de graafwerkzaamheden vergunde werkzaamheden met een tracélengte groter dan 10 meter melden of de start van kleine werkzaamheden en calamiteiten, waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1291 B1720 Gemeentelijk materiaal beheer en onderhoudDit werkproces betreft het uitvoeren van beheer en onderhoud van gemeentelijk materiaal. Het gaat hierbij om materiaal dat enkel door medewerkers wordt gebruikt zoals leaseauto’s, mobiele telefoons, pc’s, maar eveneens om materiaal dat gebruikt wordt om de openbare ruimte te beheren zoals dranghekken, stroompaddenstoelen, vlaggenmasten, verkeersborden, afzetschragen, vuilcontainers, verkeersborden.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1292 B1721 Controle registratie periodiek Dit werkproces betreft het uitvoeren van de periodieke controle van een registratie. Registraties bevatten centraal opgeslagen informatie die op meerdere plekken wordt gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de gegevens die in een registratie zijn opgenomen up-to-date blijft, dienen er periodiek controles te worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de registratie 'Systeemrechten'. Periodiek wordt deze registratie gecontroleerd om te voorkomen dat medewerkers die niet meer in dienst zijn toegang hebben tot het systeem.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1293 B1722 Test systeem of applicatie periodiek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een periodieke test van een systeem of applicatie. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het testen van de back-up-procedure, een koppeling tussen applicaties of om een zogeheten penetratietest (of pentest) om de kwetsbaarheden voor inbraak in een systeem of applicatie te testen. Indien de uitkomst van de test daar aanleiding toe geeft, zal een incidentmelding of een kwetsbaarheidmelding bij de IBD worden gedaan.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1294 B1723 Vangnetuitkering aanvraag Dit werkproces betreft het uitvoeren van de aanvraag van een vangnetuitkering. Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet van het Rijk budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die tekorten hebben op hun budget, moeten deze tekorten opvangen uit eigen middelen. Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben, kunnen de vangnetuitkering aanvragen. De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of gemeenten voldoen aan de voorwaarden, om vervolgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te adviseren over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1295 B1724 Rapportage periodiek extern Dit werkproces betreft het uitvoeren van de opstelling van een periodieke externe rapportage. De gemeente dient periodiek van allerlei rapportages aan externe partijen aan te leveren. Een voorbeeld hiervan vormt de ICT foto die driemaandelijks bij de IBD dient te worden aangeleverd.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1296 B1725 Burgemeester of wethouder overleg verzoekDit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om overleg met de burgemeester of een wethouder. Indien er geen vast spreekuur is voor de burgemeester of wethouders, kan een inwoner of een ondernemer een verzoek indienen voor overleg met de betreffende politiek ambtsdrager. In dit overleg kan hij zijn vragen stellen over beleidszaken of over beslissingen van het college.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1297 B1726 Continuïteitsplan opstelling Dit werkproces betreft het opstellen van een continuïteitsplan. Dit wordt ook wel een bedrijfscontinuïteitsplan genoemd. In het continuïteitsplan worden de acties beschreven die uitgevoerd dienen te worden, nadat een calamiteit heeft plaatsgevonden die de voortgang van de kritische bedrijfsprocessen van de organisatie in gevaar brengt. Het plan dient onder andere een beeld te geven van de crisisorganisatie, de wijze waarop het plan geactiveerd kan worden en de herstelwerkzaamheden nadat de oorzaak van de uitval is verholpen. Zie voor het opstellen van een uitwijkplan voor een specifiek systeem of applicatie werkproces B0450.Vernietigen 5 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1298 B1727 Business Impact Analyse (BIA) Dit werkproces betreft het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA). Tijdens het uitvoeren van een BIA worden de kritieke bedrijfsprocessen geïnventariseerd door te kijken naar de waarschijnlijke impact van het uitvallen van een proces en de snelheid waarmee schade optreedt. Voor elk kritiek bedrijfsproces wordt een gewenste hersteltijd (Recovery Time Objective) bepaald en hoeveel data er verloren mag gaan (Recovery Point Objective), oftewel het punt in de tijd tot waar men minimaal de gegevens moet kunnen herstellen.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1299 B1728 Persoonsgegevens verwerking bezwaar Dit werkproces betreft het behandelen van een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt ook wel het recht op verzet genoemd. Een betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden wanneer de verwerking als grondslag de uitoefening van een taak van algemeen of openbaar gezag betreft of een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Een betrokkene kan daarnaast bezwaar maken tegen de verwerking wanneer de verwerking met het oog op direct marketing geschiedt en een betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met zijn situatie verband houdende redenen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1300 B1729 Calamiteitenoefening periodiek Dit werkproces betreft het uitvoeren van een periodieke calamiteitenoefening. Het kan hierbij gaan om het oefenen van het continuïteitsplan in verband met de beschikbaarheid van gegevens van kritische bedrijfsprocessen in het geval van een calamiteit. Het kan ook gaan om het oefenen van het door de organisatie vastgestelde rampenplan of om een oefening in het kader van de BHV.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1301 B1730 PGB eindafrekening Dit werkproces betreft het behandelen van de eindafrekening van het persoonsgebonden budget (PGB). De Sociale Verzekerings Bank (SVB) betaalt in opdracht van de budgethouder van het PGB zorgverleners op basis van een door de SVB en de gemeente goedgekeurde zorgovereenkomst. Jaarlijks stelt de SVB een eindafrekening op. Indien blijkt dat het PGB niet volledig is besteed, wordt het resterende PGB teruggestort naar de gemeente.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1302 B1731 Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaats meldingDit werkproces betreft het behandelen van een melding voor brandveilig gebruik en basishulpverlening voor een overige plaats. Het gaat hierbij om een gebruiksmelding voor een ‘niet-bouwwerk’, zoals bijvoorbeeld tenten op evenemententerreinen, tribunes of varende objecten. De meldingsplicht geldt wanneer in een tijdelijke verblijfsruimte nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen, verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten, of indien een tijdelijke verblijfsruimte bestemd is voor meer dan 150 personen tegelijk. De gemeente kan ervoor kiezen om de gegevens die moeten worden aangeleverd voor de gebruiksmelding in de aanvraag voor de evenementenvergunning op te nemen en in dat geval is er geen aparte gebruiksmelding nodig, zie daarvoor werkproces B0056 "Evenementenvergunning".Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1303 B1732 BGT terugmelding Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek naar een terugmelding in het kader van de Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT). Terugmeldingen worden via de site www.verbeterdekaart.nl gedaan. Via het MutatieMeldSysteem van SVB-BGT zal de terugmelding aan de betreffende bronhouder worden gekoppeld. De meldingen en de status ervan zijn altijd publiekelijk zichtbaar op de website. Tijdens het lopende onderzoek wordt het gegeven in onderzoek geplaatst. Wanneer de bronhouder de terugmelding beoordeeld heeft, krijgt de terugmelder automatisch een e-mail. Wettelijke afhandeltermijn van de terugmelding is afhankelijk van de actualiteitseisen van het betreffende object. Uiterlijk op het moment van de eerstvolgende bijhouding van het desbetreffende geografische object op grond van de actualiteitseisen die aan dat object in de catalogus worden gesteld. Voor een terugmelding op een pand dat gisteren gebouwd is, heeft de bronhouder zes maanden de tijd om te muteren. Een terugmelding op een pand dat zevBewaren 3 x x

1304 B1733 WOZ terugmelding Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek naar een terugmelding in het kader van de basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Hoewel opmerkingen over de gegevens in de WOZ vaak als bezwaarschrift of beroepschrift tegen de WOZ-waardering of als een verzoek om ambtshalve vermindering binnen zullen komen, kunnen ook andere overheidsorganen (via het Kadaster) een terugmelding doen met betrekking tot de WOZ. Het betreffende gegeven zal in onderzoek worden geplaatst zo lang het onderzoek loopt. Er is geen wettelijke termijn voor de behandeling van deze terugmelding.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1305 B1734 BRP bestuurlijke boete NVVB benaming Bestuurlijke boete. Dit werkproces betreft het uitvoeren van de oplegging van een bestuurlijke boete in het kader van de Wet basisregistratie personen. Indien een inwoner bewust bijdraagt aan onjuiste gegevens in de BRP, kan hem deze bestuurlijke boete worden opgelegd. Dit bewust bijdragen aan onjuiste gegevens kan verschillende vormen aannemen: hij kan bijvoorbeeld niet voldoen aan de plicht om aangifte te doen van adreswijziging of van vertrek, geen informatie verstrekken tijdens een adresonderzoek, geen informatie verstrekken over een familielid dat in het buitenland is overleden, iemand bewust toestemming geven om zich in te schrijven op zijn adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. Tot slot kan degene zich ook voor het eerst in Nederland laten inschrijven en de gevraagde bewijsstukken zoals een geboorteakte of een huwelijksakte niet of niet op tijd aanleveren. In al deze gevallen kan na een eerste en tweede waarschuwing de bestuurlijke boete worden opgelegd.Vernietigen 7 Jaar Afgehandeld 1 x

1306 B1735 Privacy Impact Analyse (PIA) Dit werkproces betreft het uitvoeren van een Privacy Impact Analyse (PIA). Deze analyse wordt ook wel een Privacy Impact Assessment genoemd, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens spreekt van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). In de AVG wordt gesproken van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Deze analyse bestaat naast een systematische beschrijving van de gegevensverwerking uit een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid, de privacyrisico’s en de maatregelen om die risico’s aan te pakken. De analyse dient te worden uitgevoerd wanneer grootschalig bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, wanneer er stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten plaatsvindt of wanneer een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen plaatsvindt (profilering). Wanneer uit de PIA blijkt dat een verwerking een hoog risico oplevert en de organisatie geen maatregelen neemt of kan nemen om het risico te beperken,Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1307 B1736 Milieueffectrapportage (MER) aanmeldingsnotitieDit werkproces betreft het beoordelen van een aanmeldingsnotitie voor de milieueffectrapportage. Een initiatiefnemer van een activiteit die mogelijk m.e.r.-beoordelingsplichtig is, dient een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage in te dienen bij het bevoegd gezag. Dit geldt voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst ongeacht of de activiteit onder of boven de D-drempel waarde zit. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen waarin zij aangeeft of er een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Er is nog onderscheid tussen een vormvrije m.e.r.-beoordeling waarbij het besluit niet hoeft te worden gepubliceerd en bij de formele m.e.r.-beoordeling dient het besluit wel gepubliceerd te worden.Bewaren 3 x x

1308 B1737 BRO terugmelding Dit werkproces betreft het uitvoeren van een onderzoek naar een terugmelding in het kader van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De terugmelding komt bij TNO binnen en wanneer zij besluiten dat onderzoek door de bronhouder van het betreffende authentieke gegeven noodzakelijk is, stuurt zij de terugmelding door en plaatst het gegeven in onderzoek. De wettelijke termijn voor het behandelen van de terugmelding bedraagt 16 weken, maar de gemeente dient binnen 14 weken het resultaat terug te koppelen naar TNO. Vervolgens koppelt TNO terug of het betreffende authentieke gegevens zal worden opgenomen of gewijzigd in de BRO.Bewaren 3 x x

1309 B1738 ENSIA zelfevaluatie informatieveiligheid Dit werkproces betreft het uitvoeren van de ENSIA zelfevaluatie informatieveiligheid. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Het betreft een samenvoeging van de verantwoordingssystematiek over de informatieveiligheid van de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet) gebaseerd op de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). Het uitgangspunt is de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad die de basis vormt voor de verticale verantwoording aan de betreffende toezichthouders. Na het vullen van de vragenlijsten wordt een collegeverklaring informatieveiligheid vastgesteld, een assurance rapport op basis van die collegeverklaring en een rapportage over de BAG en de BGT. Vervolgens wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de zelfevaluatie.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1310 B1739 BRP autorisatiebesluit aanvraag bij RvIGDit werkproces betreft het uitvoeren van de aanvraag van een autorisatiebesluit voor verstrekking uit de BRP bij de RvIG door de organisatie. Indien een gemeente gebruik wil maken van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij het uitvoeren van haar taken of wanneer er iets is veranderd in de bestaande situatie, dient zij een autorisatiebesluit aan te vragen bij de Rijksdienst voor IdentiteitsGegevens (RvIG). Bij de aanvraag dient de gemeente aan te geven welke gegevens ze wil gebruiken, over welke personen en voor welke taken. De RvIG toetst de aanvraag aan de wet en het Besluit basisregistratie personen en het systeem van de aanvrager wordt getoetst aan het Logisch Ontwerp dat de RvIG heeft opgesteld. Indien aan alle eisen wordt voldaan, neemt de minister van BZK een autorisatiebesluit waarin is opgenomen welke gegevens voor welke taken worden verstrekt. Dit besluit wordt door de RvIG vertaald tot een autorisatietabelregel in de landelijke voorziening.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 1 x

1311 B1740 Meldpunt overbodige regels melding Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding van overbodige regels. Veel gemeenten hebben een meldpunt minder regels of een meldpunt overbodige regels ingesteld, waar inwoners overbodige, tegenstrijdige of onduidelijke gemeentelijke regels kunnen melden. De gemeente onderzoekt of zij de regels kan veranderen of afschaffen en koppelt de uitkomst van dit onderzoek terug aan de melder.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1312 B1741 Subsidievaststelling bij derde Dit werkproces betreft het aanvragen van de vaststelling van subsidie door de organisatie bij een derde (Rijk, provincie). Europese, nationale, provinciale en regionale overheden sturen door middel van subsidies allerlei ontwikkelingen. Het kan hierbij gaan om het scholen van mensen, het doen van investeringen, het exporteren naar het buitenland of het onderzoek doen naar nieuwe technologieën. De organisatie kan door deze subsidies projecten sneller of omvangrijker uitvoeren met meer effect voor haar burgers.Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1313 B1742 Klacht ongewenst gedrag Dit werkproces betreft het behandelen van een klacht over ongewenst gedrag door een medewerker. Het kan hierbij gaan om seksuele intimidatie, agressie, geweld en/of pesten. Na beoordeling van de klacht, wordt deze doorgestuurd naar de klachtencommissie ongewenst gedrag. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan dat de klacht onderzoekt en na hoor en wederhoor bepaalt of ze de klacht gegrond verklaart en welke maatregelen eventueel zouden moeten worden genomen. (Veel organisaties binnen de decentrale overheid zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid van de VNG.) De commissie brengt haar advies uit aan het bestuur van de organisatie en zij stuurt een afschrift van het advies naar de klager en beklaagde. Vervolgens neemt het bestuur van de organisatie een besluit over de klacht. Zij is niet verplicht om het advies van de commissie op te volgen.Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 2 x

1314 B1743 Rampenbestrijding Dit werkproces betreft het uitvoeren van de bestrijding van een ramp. Wanneer er een ramp bij de gemeente wordt gemeld door een burger of door een ketenpartner, zal de omvang van de ramp of de crisis worden bepaald. De gemeente geeft uitvoering aan haar rampenplan en zal vaak samenwerken met ketenpartners zoals de veiligheidsregio, de politie, het hoogheemraadschap en het Ministerie van Defensie. De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor de opvang van mensen die vanwege gevaar uit hun woning of bedrijf zijn gezet, de verzorging van deze mensen, het opruimen en tijdelijk inrichten van de openbare ruimte op de locatie van de ramp, communicatie, milieuzorg, bouwtoezicht, schaderegistratie, uitvaartzorg, het vaststellen van noodverordeningen of noodbevelen.Bewaren 3 x x

1315 B1744 Facilitaire dienst aanvraag Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een facilitaire dienst. Dit kan betrekking hebben op allerlei facilitaire zaken die binnen de organisatie kunnen worden aangevraagd; van het reserveren van een dienstfiets, een vergaderruimte of audiovisuele presentatiemogelijkheden tot het verzoeken om een koffieautomaat bij te laten bijvullen.Vernietigen 1 Jaar Afgehandeld 1 x

1316 B1745 Weg aan openbaarheid onttrekking Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om een weg aan de openbaarheid te onttrekken. Door verjaring (30 jaar feitelijk niet toegankelijk geweest voor eenieder) of door een besluit van het bevoegd gezag (gemeente of andere overheid) kan een weg aan de openbaarheid worden onttrokken. De raad kan deze bevoegdheid delegeren aan het college van B&W. Wanneer de weg geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven, dan moet deze weg of een gedeelte daarvan aan de openbaarheid worden onttrokken op grond van de Wegenwet. Wanneer het gaat om een tijdelijke afsluiting van de weg in verband met wegwerkzaamheden dan volstaat een (voor maximaal 4 maanden) een verkeersmaatregel (zie werkproces B1301) of een verkeersbesluit (zie werkproces B0012) op grond van de Wegenverkeerswet.Vernietigen 1 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1317 B1746 Bluswatervoorziening aanleg/reconstructieDit werkproces betreft het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van een bluswatervoorziening. Bij het ontwikkelen van woningbouwlocatie heeft een gemeente te maken met het plaatsen van brandkranen in nieuwe woonwijken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorziening. De primaire bluswatervoorziening, zoals een brandkraan, kan een tankautospuit binnen drie minuten na aankomst van bluswater voorzien en blijft daarna onafgebroken voldoende water leveren. Deze moet binnen 40 meter van de brandweeringang van een bouwwerk aanwezig zijn. Brandkranen zijn aangesloten op de drinkwaterleiding. Met een secundaire bluswatervoorziening kan de brandweer binnen vijftien minuten na aankomst water op de brandhaard hebben; denk hierbij aan een geboorde put, een opstelplaats bij een vijver, of een ander open water met voldoende diepte en voldoende water om ten minste vier uur te kunnen pompen. Deze bluswatervoorziening moet aanwezig zijn binnen een straal van twee keer 160 meter vaVernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1318 B1747 Bluswatervoorziening beheer en onderhoudDit werkproces betreft het uitvoeren van het beheer en onderhoud van een bluswatervoorziening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorziening. De primaire bluswatervoorziening, zoals een brandkraan, kan een tankautospuit binnen drie minuten na aankomst van bluswater voorzien en blijft daarna onafgebroken voldoende water leveren. Deze moet binnen 40 meter van de brandweeringang van een bouwwerk aanwezig zijn. Brandkranen zijn aangesloten op de drinkwaterleiding. Met een secundaire bluswatervoorziening kan de brandweer binnen vijftien minuten na aankomst water op de brandhaard hebben; denk hierbij aan een geboorde put, een opstelplaats bij een vijver, of een ander open water met voldoende diepte en voldoende water om ten minste vier uur te kunnen pompen. Deze bluswatervoorziening moet aanwezig zijn binnen een straal van twee keer 160 meter van een bouwwerk. Dit is de inzet van twee blusvoertuigen met één als haler (bij de bluswatervoorziening) en één als blusser (bij Vernietigen 5 Jaar Afgehandeld 1 x

1319 B1748 Subsidie Dit werkproces betreft het beoordelen van een aanvraag voor een subsidie. Het gaat hierbij om een generiek werkproces voor de subsidies die een gemeente verstrekt op basis van haar algemene subsidieverordening en subsidieregelingen. In de Algemene subsidieverordening wordt de hoofdstructuur van het subsidieproces neergelegd. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in subsidieregelingen bepaald; met andere woorden voor welke activiteiten er subsidie kan worden aangevraagd, eventueel de doelgroep waar de subsidie voor bedoeld is, de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, de wijze waarop de subsidie dient te worden verantwoord, enzovoort. Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1320 B1749 Urgentieverklaring woning intrekking Dit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekking van een urgentieverklaring voor een woning. Indien een inwoner vanwege medische, sociale, volkshuisvestelijke of maatschappelijke redenen niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kan wachten, kan de gemeente een urgentieverklaring afgeven. Die verklaring kan ook weer worden ingetrokken. De intrekking van die verklaring kan verschillende redenen hebben: de inwoner is niet langer woningzoekend, de inwoner blijkt bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens te hebben verstrekt of de inwoner heeft een aanbod voor een passende woning geweigerd. De gemeente kan de urgentiecommissie om advies vragen over de intrekking van de urgentieverklaring. Gebruik voor een verzoek om de urgentiecategorie te wijzigen werkproces B0274 'Urgentieverklaring woning'.Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 1 x

1321 B1750 Subsidie gecertificeerde instelling jeugdzorgDit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een gecertificeerde instelling jeugdzorg. Gecertificeerde instellingen worden van overheidswege gecertificeerd om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren. Deze aanvraag creëert een aanspraak op vergoeding voor de gecertificeerde instelling. Dit is niet gebonden aan een minimum- of maximumbudget, omdat de gemeente uiteindelijk de door de rechter, officier van justitie en directeur van een justitiële jeugdinrichting opgelegde maatregelen zal moeten financieren. Per kalenderjaar zal gedurende de looptijd van de subsidie de daadwerkelijke verrichtte werkzaamheden van de gecertificeerde instelling worden vergoed en door middel van bevoorschotting hoeven zij de werkzaamheden niet zelf voor te financieren. Omdat vanuit de VNG de 'Model Subsidieregeling gecertificeerde instellingen' beschikbaar is, is voor deze subsidiesoort dit specifieke werkproces opgenomen.Vernietigen 7 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1322 B1751 BRP afschrift akte burgerlijke stand Dit werkproces betreft het behandelen van een afschrift van akte burgerlijke stand in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer een inwoner in een andere gemeente of in het buitenland is overleden, getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, ontvangt de woongemeente een afschrift van de akte. In tegenstelling tot zaaktypen als 'Overlijdensmelding' wordt er in dit geval geen akte burgerlijke stand opgemaakt door de gemeente; zij verwerkt de gegevens enkel in de BRP. De woongemeente vormt immers de bijhoudingsgemeente op grond van de Wet basisregistratie personen. Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

1323 B1752 Gemeenschappelijke regeling uittreding Dit werkproces betreft uitvoeren van de uittreding uit een gemeenschappelijke regeling. De raden, de colleges van B&W en de burgemeesters van twee of meer gemeenten besluiten tot uittreding uit een gemeenschappelijke regeling, die ter behartiging van één of meer bepaalde belangen van die gemeenten was ingesteld. De gemeenschappelijke regeling kan de vorm hebben gehad van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan zonder rechtspersoonlijkheid. Na uittreding van de gemeente kan de gemeenschappelijke regeling in zijn geheel ophouden te bestaan of in gewijzigde vorm voortbestaan.Bewaren 3 x x

1324 B1753 Inkoop product of dienst enkelvoudig onderhandsDit werkproces betreft het behandelen van de enkelvoudige onderhandse inkoop van een product of dienst. Dit werkproces is bedoeld voor de eenvoudige vorm van inkoop waarbij er slechts één leverancier, dienstverlener of aannemer wordt uitgenodigd een offerte in te dienen. Er worden bij deze procedure over het algemeen geen selectiecriteria toegepast. Enkel kan wel intern worden vastgelegd waarom een bepaalde partij gevraagd is om offerte uit te brengen. In het inkoopbeleid legt de organisatie vast wanneer deze vorm van inkoop kan worden gebruikt. Gebruik het werkproces B0574 'Inkoop product of dienst' voor alle andere vormen van inkoop en wanneer van tevoren niet duidelijk is welke inkoopprocedure zal worden gevolgd.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1325 B1754 BRP levenloos geboren kind Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek om een levenloos geboren kind in de BRP op te nemen. Een ouder kan verzoeken om een kind dat levenloos is geboren of dat binnen de drie-dagentermijn van aangifte van de geboorte is overleden, op te laten nemen op zijn of haar persoonslijst in de BRP. Het bestaan van het kind dat voor de geboorte overleden is wordt juridisch gezien niet erkend op grond van het Burgerlijk Wetboek. Daarom wordt voor het kind ook geen eigen persoonslijst opgenomen in de BRP. Het kind wordt enkel opgenomen op de persoonslijst van de ouder die het verzoek indient. Indien er nog geen voornamen en geslachtsnaam waren vastgelegd, kan de ouder hier eveneens om verzoeken.Vernietigen 110 Jaar Afgehandeld 2 x

1326 B1755 Klacht via ombudsman afhandeling Dit werkproces betreft het behandelen van een klacht die via de ombudsman of de ombudscommissie is ontvangen. Indien een burger een klacht heeft ingediend bij de gemeente en dit heeft niet tot een bevredigend resultaat geleid, kan de burger vervolgens een klacht indienen bij een onafhankelijk extern orgaan (een ombudsman of ombudscommissie). De gemeente kan zelf of samen met een andere gemeenten een eigen onafhankelijke ombudsman of ombudscommissie hebben ingesteld of zich hebben aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Dit wordt het extern klachtrecht genoemd en dit geldt tevens voor een klacht over de wijze van klachtbehandeling door het bestuursorgaan. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1327 B1756 Evenementenverkeersregelaar aanstellingDit werkproces betreft het beoordelen van de aanvraag voor een aanstelling tot evenementenverkeersregelaar. Verkeersregelaars die bij evenementen zorgen voor een goede doorstroom van het verkeer, dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wanneer dit het geval is, wordt de evenementenverkeersregelaar aangesteld door de gemeente. Dit kan voor een eenmalig evenement zijn of voor een periode van maximaal twaalf maanden. Per 1 oktober 2017 zijn de aanstellingspassen niet meer nodig en daarvoor in de plaats is een digitale database gekomen met inzetbare verkeersregelaars die een e-instructie hebben gevolgd met een geldigheidsduur van één jaar.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1328 B1757 Energie-audit beoordeling Dit werkproces betreft het beoordelen van een externe audit voor energie-efficiëntie. In de tijdelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt is benoemd welke milieu-inrichtingen als onderneming worden beschouwd. Eens in de vier jaar dient degene die een onderneming drijft een energie-audit te laten uitvoeren. Die audit dient om informatie te verzamelen over het huidige energieverbruiksprofiel van de onderneming en de mogelijkheden tot kosteneffectieve energiebesparing. Binnen vier weken dient de energie-audit bij het verantwoordelijk bevoegd gezag te worden ingediend. Deze toetst de energie-audit op de volgende aspecten: of alle gevraagde gegevens erin terugkomen, of alle energiedragers in zowel de balansen als de maatregelen terugkomen en of het detailniveau van de balansen en het gebruik van bronnen zoals de erkende maatregellijsten voldoende is. Tot slot dient de audit gebaseerd te zijn op actuele, traceerbare, operationele gegevens over het energiegebruik en belastingprofielen van elektriciteit.Vernietigen 1 Jaar Vervaldatum besluit 2 x

1329 B1758 Zelfevaluatie Dit werkproces betreft het uitvoeren van een zelfevaluatie. Het gaat hierbij om het uitvoeren van een intern onderzoek om te controleren of de gemeente voldoet aan geldende wet en regelgeving. De zelfevaluatie dient vaak voor horizontale verantwoording van het college van B&W aan de gemeenteraad en voor verantwoording aan de provincie. Vernietigen 10 Jaar Afgehandeld 2 x

1330 B1759 Bestuurlijke verslaglegging raad Dit werkproces betreft het uitvoeren van de verslaglegging van een commissie- of raadsvergadering. Waar het werkproces B0014 "Bestuurlijke besluitvorming" een specifiek voorstel voor het college en eventueel de gemeenteraad volgt, is dit werkproces gericht op de verslaglegging van een vergadering van een raadscommissie of van de gemeenteraad. De documenten hebben betrekking op meerdere voorstellen en alle andere zaken die tijdens een vergadering worden besproken. De gemeente dient te bepalen hoe zij gebruik maakt van deze twee werkprocessen.Bewaren 3 x x

1331 B1760 Gegevensuitwisselingsovereenkomst Dit betreft het uitvoeren van de opstelling van een gegevensuitwisselingsovereenkomst. Op basis van de Tactische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) dienen bij de uitwisseling van gegevens afspraken te worden gemaakt over de informatiebeveiliging om de betrouwbaarheid te waarborgen en over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in geval van informatiebeveiligingsincidenten. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er geen overeenkomst verplicht bij de doorgifte van persoonsgegevens, maar het kan toch handig zijn om afspraken te maken over: de transparantie (informeert de verstrekker of de ontvanger de betrokkene), de ketenverplichtingen wanneer de betrokkene gebruikmaakt van zijn rechten (vooral met betrekking tot correctieverzoeken) en de aansprakelijkheid voor het geval geclaimd wordt dat de doorgifte niet rechtmatig is.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x

1332 B1761 Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) traject Dit werkproces betreft het behandelen van een Van-Werk-Naar-Werk (VWNW) traject. Wanneer een medewerker boventallig wordt verklaard en een dienstverband van twee jaar of langer heeft bij dezelfde gemeenten, is een van-werk-naar-werk-traject van toepassing. Voordat een medewerker wegens reorganisatie mag worden ontslagen, moeten werkgever en medewerker er via het VWNW-traject alles aan doen om snel ander werk te vinden. Het traject start na het besluit tot boventalligverklaring en duurt maximaal twee jaar. Het traject eindigt na die twee jaar of indien de medewerker een andere functie binnen of buiten de gemeente heeft aanvaard, indien de medewerker om ontslag verzoek, indien de medewerker om een andere reden wordt ontslagen of indien de medewerker zich niet houdt aan de afspraken van het VWNW-traject.Vernietigen 10 Jaar Ander datumkenmerk 2 x


