Agenda Landelijk ICT Beraad VIAG
Datum
Plaats
Tijd
Uitgenodigd

: 9 sept. 2011
: Abva/Kabo, Ouderoord 4, Utrecht
: 10.00 uur – circa 13.00 uur (incl. lunch)
: Zie verzendlijst

1.

Welkom/Mededelingen/Agenda/Voorstellen

2.

Terugblik op zaken uit:
 Landelijk ICT Beraad van 4 mei 2011 (zie bijlage 1)
 Consulterend overleg VNG van 18 mei 2011
N.B. Van de besprekingen van het Consulterend overleg worden tot heden geen verslagen
gemaakt. Dus volgt mondelinge terugkoppeling door Arend, Ger of Wicher.

3.

Regio’s aan het woord
 Punten uit de regio’s voor bespreking in het consulterend overleg:
o Stelselmatig 3 (is nog niet beschikbaar)
o Afstemmen regio-indeling en wat te doen bij randgevallen?
o Overzicht regio-voorzitters beide GV’en en VIAG (zie bijlage 2)
Waar nodig muteren/aanvullen van deze conceptlijst met regionale kontakten cq.
voorzitters.
o Maken afspraken over verder invulling cq. opzet regio 1, 4
o Bespreken concept datumplanning 2012 en daaraan gerelateerd de planning van de
regionale bijeenkomsten (zie bijlage 3)
o Afstemmen over wel/niet uitnodigingen samenwerkingsverbanden, provincies,
waterschappen enz.
 Verdere punten per regio inventariseren die meegenomen moeten worden naar:
o VIAG
o GV ‘en
o VNG/KING

4.

Inhoudelijke afstemming lopende ontwikkelingen/Vooruitblik
 Extra consulterend overleg van 7 sept. 2011 (mondeling door Arend/Wicher)
Door de VNG is 15 aug. een uitnodiging uitgegaan voor een extra consulterend overleg. (zie
bijlage 4). Deze uitnodiging is door de VNG verzonden aan de deelnemers van het overleg
wat op 18 mei heeft plaats gevonden. Wanneer u agenda mogelijkheden hebt en er bij wilt zijn
dan graag een melding naar ondergetekende. We kunnen dan in onderling overleg afstemmen
wie namens Landelijk ICT Beraad naar dit extra consulterend overleg kunnen gaan.
 Consulterend overleg 21 sept. Voorlopige agenda voorziet in bespreking van de volgende
onderwerpen:
o Operatie I-NUP KING
o stavaza BGT
o archief en e-depot
o stavaza mGBA
o webrichtlijnen
o BTW-verrekening bij landelijke ondersteuningsprojecten.
Ter vergadering zullen we statements inventariseren die wij in kunnen brengen in het
overleg van 21 sept. over deze onderwerpen.

5.

Rondvraag

W. Venema
Lelystad,
25 augustus 2011
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