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Mandaatbesluit uitvoering Wet basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)

Voorstel

1. Vaststellen van bijgevoegd mandaatbesluit
2. Intrekken van de beheersregeling BAG vastgesteld op 26 februari 2013

Inleiding

De BAG is een basisregistratie met daarin de adressen en gebouwen in Nederland. Iedere
gemeente is verplicht deze basisregistratie bij te houden.
In het artikel 2 van de Wet BAG wordt het beheer van de BAG in algemene zin aan het
college van burgemeester en wethouder opgedragen. Voor de uitvoering van het beheer
door een of meer ambtenaren is een mandaatbesluit nodig. Daarnaast verwijst de Wet
BAG op een aantal plaatsen naar'aangewezen ambtenaren' in verband met het opstellen
van inschrijfbare brondocumenten. Ook deze ambtenaren dienen aangewezen te worden.
Voor het opstellen van het mandaatbesluit is gebruik gemaakt van het door de VNG
opgestelde modeldocument.

Beoogd effect/doel

Actualiseren van het mandaat voor uitvoering van de Wet BAG.

Argumenten

De wet BAG is per 1 juli 2018 gewijzigd
Doordat er wijzigingen zijn aangebracht in de wet is het nodig het mandaat hierop aan te
passen. Dit heeft vooral te maken met het vervallen van artikelen waar in de huidige
beheersregeling naar wordt verwezen.
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Qrganisatorischa wijzigingen hij rte tifvoering van de wef BAG
Vanaf 1 januari 2019 is de functie van BAG beheerder een zelfstandige functie geworden
binnen de gemeente Weert. In de huidige beheersregeling is deze functie niet opgenomen
en zijn de taken aan de teamleider Gegevensbeheer gemandateerd.

Kanttekeningen en risico's
Om de actualiteit van de Landelijke voorziening te borgen zijn termijnen afgesproken met
betrekking tot de verwerking van brondocumenten. Het is dan ook van belang dat er
plaatsvervangers worden benoemd voor het uitvoeren van de gemandateerde taken.

Hetgeen is opgenomen in dit mandaatbesluit zal in de nieuw vast te stellen
mandatenregeling worden opgenomen. Echter om reden van rechtmatighe¡d wordt
vooruitlopend hierop toch dit aparte mandaatbesluit genomen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheici

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Jaarlijks wordt via de Ensia audit inzicht gegeven in de mate van actualiteit van de BAG

registratie.
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