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1. Inleiding 

De ontwikkelingen rondom informatievoorziening vinden zeer snel plaats. Data- en 

informatiemanagement spelen daarin een belangrijke rol. De gemeente is een organisatie die 

veel data en informatie produceert, maar ook heel veel data gebruikt voor het uitoefenen van 

haar taken. De snelle ontwikkelingen op dit gebied vereisen ook een organisatie die hier 

adequaat op inspeelt.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De naam van het bureau Geo-informatie en basisregistraties te wijzigen in Data, 

Informatie en Analyse en de positie te wijzigen in ‘afdeling’ binnen de hoofdafdeling 

Dienstverlening; 

2. Akkoord te gaan met het plaatsingsplan en de nieuwe formatie van de afdeling vast te 

stellen conform bijlage 1; 

3. De waardering van de functies Afdelingsmanager en Coördinator basisregistraties 

vast te stellen op respectievelijk schaal 13 en 11A; 

4. Het besluit leidt niet tot nieuwe financiële consequenties; de lasten van het besluit 

worden gedekt binnen de loonsom als begroot binnen het beleidsveld 6.1 

Dienstverlening. 

5. De ingangsdatum van deze besluiten vast te stellen op 1 januari 2015; 

6. Communicatie: op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt 

het plaatsingsplan niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd op 

grond van artikel 55 van de Gemeentewet; 

7. Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het samenvoegen van diverse organisatieonderdelen wordt verdere efficiency van data 

inwinning en – verwerking verkregen en wordt de kwaliteit van basisdata aanzienlijk 

verbeterd. De afdeling is met de wijzigingen in haar organisatiestructuur goed voorbereid op 

de rol die zij speelt en de komende jaren gaat spelen op het gebied van data- en 

informatiemanagement van de gemeente Haarlem.  

 

4. Argumenten 

De verbetering in de kwaliteit en de efficiency van het data- en informatiemanagment is 

nodig om adequaat te kunnen inspelen op  de snelle ontwikkelingen rondom smart cities, 

basisregistraties, open data, big data, etc.  

 

De OR heeft positief geadviseerd over deze nota. Deze ontwikkeling past in de organische 

manier van organisatiewijzigingen die DV-VVH vorig jaar heeft ingezet. 

 

In 2011 is er een taakstelling gedefinieerd voor het ‘ efficiënter inrichten van de 

basisregistraties’ ter hoogte van € 50.000. Met de vorming van de afdeling DIA wordt 

invulling gegeven aan die efficiëntere inrichting. Aangezien de taakstelling al is ingeboekt bij 

de afdeling heeft deze nota geen gemeentebrede financiële consequenties. Wel vindt er 

verschuiving van budgetten binnen de eigen afdeling plaats.  
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5. Kanttekeningen 

De nieuwe afdeling is organisatorisch voorbereid op de centrale rol die zij zal gaan vervullen 

in het data- en informatiemanagement van de gemeente Haarlem. Gezien de snelle 

ontwikkelingen op dit gebied zullen de afzonderlijk teamleden extra opleidingen moeten 

volgen en zal deze kennis moeten worden gedeeld. De nieuwe afdelingsmanager zal hiervoor 

een opleidingsplan opstellen.  

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming wordt de afdelingsmanager benoemd in de functie. De  medewerkers van 

het team worden geïnformeerd over het collegebesluit.  

De nieuwe organisatie wordt administratief verwerkt. 

De nota wordt ter informatie gezonden aan het Georganiseerd Overleg. 

In 2015 vindt een evaluatie plaats over de nieuwe indeling en samenwerking. 

 

 

7. Bijlagen 

Bijlagen: 

Nota Vorming afdeling Data, Informatie en Analyse (DIA) 

Bijlage 1 Vergelijking oude en nieuwe organisatie 

Bijlage 2 Functiebeschrijving Afdelingsmanager en Coördinator basisreg 

Bijlage 3 Nieuw organisatieschema van het team (organogram) 

Bijlage 4 Plaatsingsplan nieuw 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


