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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

De verantwoordingsrapportage BAG vast te stellen en vrij te geven voor verantwoording aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Samenvatting
De gemeente Stichtse Vecht heeft sinds 2018 de verplichting om de ENSIA BAG zelfaudit in te 
vullen. Dit betreft een wettelijke verplichting. Onderdeel van deze verplichting is het vaststellen van 
de verantwoordingsrapportage BAG.

De gemeente Stichtse Vecht heeft op de onderdelen borging proces, volledigheid en juistheid goed 
gescoord. Op onderdeel tijdigheid heeft de gemeente ‘slechts’ 55% gescoord. Deze lagere score 
heeft betrekking op het inmeten van de panden. Er worden inmiddels procedurele maatregelen 
genomen om bij de ENSIA BAG zelfaudit van 2019 een hogere score te verkrijgen op dit onderdeel.

De volgende verbetermaatregelen worden getroffen:
- Tijdigheid gaat verbeterd worden door de frequentie van inmetingen te verhogen.
- Optimaliseren van processen binnen de organisatie.
- Verbeteren van de bewustwording binnen de teams die BAG gegevens aanleveren, met 

name bij nieuwe medewerkers. 
- Bij grote hoeveelheden mutaties in de BAG extra (geautomatiseerde) controles uitvoeren.

Bijlagen
1. Verantwoordingsrapportage BAG 2018
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Raadsvoorstel

Onderwerp

Verantwoordingsrapportage voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen m.b.t. 

jaarlijkse audit

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

2 april 2019

Commissie

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Organisatie onderdeel

I&A

E-mail opsteller

Nadja.Wiss@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254170

Registratie nummer

Z/19/152588-VB/19/94467

Definitief voorstel en besluit
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Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen

T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect
De raad te informeren over de resultaten van de zelfaudit en de daaruit resulterende voorgenomen 
acties.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG).

Argumenten
Er zijn geen verdere argumenten van toepassing. De zelfaudit en de rapportage geven de situatie 
binnen de gemeente goed weer.

Kanttekeningen
Indien de panden niet snel genoeg ingemeten worden bestaat er de kans dat het ministerie van BZK 
in de toekomst sancties kan gaan opleggen. Omdat de ENSIA Zelfaudit pas recent is geintroduceerd 
is de kans daarop gering. 

Communicatie
Het besluit is openbaar en wordt gepubliceerd op de website. 
Het getekende besluit moet voor 1 mei bij het ministerie van BZK ingeleverd worden. Daarmee is de 
zelfcontrole verplichting afgerond.

Financiën, risico’s en indicatoren
Er zijn geen financiële consequenties. Voor risico’s wordt verwezen naar hetgeen bij Kanttekeningen 
staat vermeld.

5 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  Burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp

Verantwoordingsrapportage BAG voor ENSIA m.b.t jaarlijkse zelfaudit

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

2 april 2019

Commissie

19 maart 2019

Agendanummer

Registratie nummer
Z/19/152588-VB/19/94467

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019;
- de bespreking in de commissie Bestuur en financiën van 19 maart 2019;

Besluit

De verantwoordingsrapportage BAG 2018 vast te stellen en vrij te geven voor verantwoording aan 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

2 april 2019

Griffier Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend
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