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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit
De verantwoordingsrapportage Basis Registratie Grootschalige Topografie (BGT)  vast te stellen
En vrij te geven voor verantwoording aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
(BZK).

Samenvatting
Voor een aantal basisregistraties wordt in 2018 voor zowel de interne als de externe verantwoording 
de ENSIA-zelfcontrole-methode gebruikt. 
Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de samenwerkende 
partners is een toezichtgereedschap ontwikkeld om de basisregistraties op bronhouderniveau te 
monitoren. Deze monitor heeft de vorm van een zelfevaluatie gekregen die primair wordt ingezet voor 
de interne verantwoording. Voor deze zelfevaluatie wordt gebruikt gemaakt van de gereedschappen 
van ENSIA. Bronhouders kregen tot uiterlijk 31 december 2018 de gelegenheid de ENSIA 
zelfevaluatie in te leveren. Naar aanleiding van zelfevaluatie heeft het  ministerie (BZK) een 
verantwoordingsrapportage laten maken. Vervolgens is er nog tot uiterlijk 1 mei 2019 de gelegenheid 
om een bestuurlijke verantwoordingsrapportage samen te stellen en naar het ENSIA-systeem te 
uploaden.
Dit is een wettelijke verplichting. Onderdeel van deze verplichting is het vaststellen van de 
bijgevoegde voortgangsrapportage. 

Bijlagen
1. Verantwoordingsrapportage BGT 2018
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Raadsvoorstel

Onderwerp

Verantwoordingsrapportage Basis Registratie Grootschalige Topografie m.b.t 

jaarlijkse zelfaudit

Begrotingswijziging

n.v.t.

Commissie

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Organisatie onderdeel

I&A

E-mail opsteller

peter.roeleveld@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254129

Registratie nummer

Z/19/153460-VB/19/94552

Definitief voorstel en besluit
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Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen
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www.stichtsevecht.nl

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

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Wet basisregistraties grootschalige topografie  (BGT).
Argumenten
In deze voortgangsrapportage gaat het om de Basis Registratie Grootschalige Topografie (BGT). 
Uit de rapportage blijkt  dat we op alle onderdelen goed scoren. Met een totaal scoren van 93% zitten 
we ruim boven de norm van 75%.
De grootste uitdaging voor 2019 is de koppeling tussen de Basis Registratie Grootschalige 
Topografie (BGT) en de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zodra de koppeling er is 
kunnen de (werk)processen die nu nog deels uit (tijdelijke) alternatieve processen bestaan, definitief 
vastgesteld worden. 
Uitvoering: De koppeling BGT&BAG  staat voor dit jaar op de planning. De procesbeschrijving is 
voordat de nieuwe zelfevaluatie moet worden ingeleverd beschikbaar (31-dec-2019). 
Voor de overige aandachtspunten wordt verwezen naar de voortgangsrapportage.

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

Financiën, risico’s en indicatoren
Momenteel zijn op de inhoud van dit besluit geen financiele consequenties en risico’s verbonden.

5 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  Burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp

Verantwoordingsrapportage BGT m.b.t jaarlijkse zelfaudit

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

2 april 2019

Commissie

19 maart 2019

Agendanummer

Registratie nummer
Z/19/153460-VB/19/94552

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 Basis Registratie Grootschalige Topografie (BGT)  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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