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VERSLAG Platform/Productgroep 

 

Onderwerp : Verslag Platform Informatie Voorziening   

Vergaderdatum : 25-09-2018 

Van : Platform IV 

Aanwezig :  J. Rayer (gemeente Venlo), J. van der Windt (PRLG), z) L. Mertens-Cleassen 

(gemeente Breda) R van den Einden (gemeente Leudal), A. Wiechers (gemeente 

Zutphen), J. Pape (gemeente Waddixveen),  G.van.Tiggelen (gemeente 

Helmond) 

Verhinderd :  J. Venema (gemeente Horst aan de Maas), A. Meddens (gemeente 

Bloemendaal) 

Kopie : F. Stege (gemeente Venlo) 

Volgende bespreking : 18-12-2018 

Tijd, Locatie : 12.30 – 15.30 uur, vergaderruimte Pink Roccade ‘s-Hertogenbosch 

 

 

 

 

 
 



 
 Pagina 2  

3. Rondvraag en mededelingen. 

-Ruud van den Einden neemt de rol als voorzitter van John over. Dit is ook de laatste keer dat John bij platform IV aanwezig is.  

-Arend geeft aan dat de mogelijkheid er is dat hij volgend jaar geen secretaris meer kan zijn omdat gemeente Zutphen waarschijnlijk gaat stoppen met de contributie voor GV 

PRLG. Dit heeft te maken met de zware bezuinigingsopgave van gemeente Zutphen. 

-Jelmer stelt voor om Arjen Kroes te vragen om hem/ons te ondersteunen in het vastleggen en te helpen met het registreren van de initiatieven van de unit IV. Komt verder nog 

terug bij punt 11&12. Platform heeft budget om hem in te huren. 

-Facturatie prolongatie van Unit IV wordt versimpeld. 

-Aanvulling op de agenda, om 14.00 geeft Erik Peters een presentatie over TMV2.0. 

 

4. Notulen vorige vergadering. 

Zijn er niet. 

  

5. Nieuws vanuit GV PRLG. 

John is de laatste 2 keer niet bij de bestuursvergadering geweest ivm vakanties. 

Zie de notulen van de vergaderingen voor het nieuws. 

6. Nieuws vanuit Common Ground, visie Pink. 

Geen nieuws vanuit Common ground. Maar pink omarmt wel de api architectuur en zien dat er een hybride omgeving in de toekomst gaat ontstaan. 

Jelmer deelt de presentatie. Arend zou misschien iemand kunnen uitnodigen van de VNG-realisatie kunnen uitnodigen als gastspreker om ons bij te praten over common-

ground en de nlx. 

 

7. Stand van zaken: Productgroep Makelaarsuite 

Niet behandeld 

 

Presentatie TMV2.0 

Presentatie van Eric Peters. Jelmer deelt de presentatie 

Opmerkingen van Platform IV: 

Is de positie van terugmelding  webservices alleen via cml een handige oplossing voor de gebruikers als je later ook de bag , nhr ook gaat terug melden? 

Wie doet eigenlijk de terugmelding in de organisatie? Werkt de persoon in kwestie ook met CML? 

Kan het alleen met ClIQ als intermediair of kan het ook via een andere digikoppeling leverancier?  

Antwoord Eric. Een andere intermediair kan ook. Deze zal praten met de interne digikoppeling adapter in de makelaar via de DKMS. 

Vraag aan Jelmer hoe het zit met de interface van publiekszaken? 

 

De webinar van RIVG over de TMV2.0 

https://www.youtube.com/watch?v=97yv42V7zEA&feature=youtu.be 

Dan Korving van RVIG maakt een rondje door het land 

 

Platform IV wil op dit onderwerp terug komen omdat het er een architectuur aspect aan dit onderwerp zit. Gezien de tijdsdruk voor de volgende vergadering terugkoppeling 

geven aan Jelmer.  Jelmer zet een documentje op de op ms teams klaar en we kunnen uiterlijk tot en met volgende week vrijdag reageren. 

https://www.youtube.com/watch?v=97yv42V7zEA&feature=youtu.be
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De keuzes die we nog eigenlijk hebben volgens Jelmer zijn: 

1. De  webservices 

Gaat het via CLIQ (cloud), dan is er 1 koppeling tussen Pink en rvig en van CLIQ naar de makelaars, of rechtstreeks van rivg op de makelaars (via de interne digikoppeling) 

van alle  gemeentes zelf? Wel of geen CLIQ of variant hierop?  

Opmerking platform: Dit zijn de mogelijkheden maar wij kunnen wij geen keuzes maken voor gemeentes die geen CLIQ hebben. 

2. De userinterfaces voor terugmelding 

Waar willen we de user interface eigenlijk zien? Is CML ok en/of ook andere mogelijkheden om de terugmelding te doen? 

 

Actie Jelmer Reactie document klaar zetten op ms teams. 

 

8. Bezetting/voorzitterschap/secretaris 
Zie mededelingen 

 

9+10 Blockchain, standpunt. Bezoek Zuidhorn met platform?/Nieuwe technologische ontwikkelingen (denk aan werken met dockers, kubernetics etc.)  

Onderwerp zelf doorschuiven naar een volgende overleg. Voorstel standpunt Pink en Platform IV te formuleren dat het een zeer interessant ontwikkeling is maar op dit 

moment nog te vroeg is om usecases/initiatives voor op te starten. 

 

Actie Jelmer en Ruud voor dat half a4tje 

 

 

11+12 Update initiatives, roadmap /Vastlegging/registratie van initiatives 

 

Jelmer presenteert zijn initiatives monitor/roadmap (Excel sheet) van IV.  Hierop staat oa MAU, kernregistraties, verscheidene dashboard ontwikkelingen en meer.  

 

Het IV platform zou graag  in de roadmap van initiatives tijdsplanning zien met een vooruitblik van 2 jaar. 

De roadmap is niet in beton gegoten er zijn natuurlijk factoren waardoor er van de roadmap afgeweken kan worden. 

We willen dat Pink ons informeert waarom er dan van de roadmap afgeweken wordt. 

Het IV platform wil een paar extra kolommen erbij in het overzicht en een doorklik mogelijkheid naar een verdieping om het initiative in context te kunnen plaatsen. 

In de extra kolommen zou oa moeten terug komen dat het in het Platform aan de orde is geweest, een kolom met ons gewenst oplevermoment en een kolom voor de mening 

van het platform IV. Het platform IV kan niet op de stoel zitten van de leverancier om initiative af te schieten maar kan wel in de vorm van de mening advies geven. 

Jelmer zorgt er voor dat de gewenste kolommen in de initiatives monitor komt en dat de meeste recente versie via Microsoft teams gedeeld wordt.  

Arne Kroes zou Jelmer kunnen helpen bij het bijhouden en bewaken van deze monitor.  

 

Afspraak op voor volgend overleg aftikken wat de methodiek mbt tot voorbereiden en doornemen van de initiatives lijst doornemen. Denk bijv aan signalering wanneer er  

nieuwe initiatives op de lijst komen, welke met initiatives met voorrang behandeld worden, hoeveel weken voor het overleg krijgt de deelnemer Platform tijd om de punten 

voor te bereiden.  

Actie Jelmer - methodiek uit te werken en kijken hoe Arne Kroes hier voor in te zetten. 

Actie Jelmer – aangepast initiatives monitor 5 weken voor het volgend overleg beschikbaar op ms teams 
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Actie Jelmer/Ruud – Agenda overleggen voortaan ook hier op afstemmen  

Actie Jelmer - ms teams geschikt maken voor discussies mbt de initiatives. 

 

 

 

 

 

Actielijst 

 
Nr.: Onderwerp: Actiehouder: Datum  

benoemd: 

Planning 

gereed: 

Status: Afgehandeld: 

14 Update Customer Care Jelmer 09-01-2018 25-09-2018 Uitleg over de stappen die genomen 

zijn en waar we op dit moment staan. 

 

16 Emailadres regelen platform John 09-01-2018 26-06-2018 Dit adres wordt op de GV site gezet, 

Jelmer en Arend zullen de box 

uitlezen, en bekijken of er wat 

tevoorschijn komt. 

 

18 Kennissessies  I&V tijdens klantendag/alv 

GV Ruud wil wel masterclass 

Datamanagement geven. 

Jelmer/Ruud 28-03-2018 18-12-2018   

19 Jelmer Reactie document keuze QLIC en 

userinterfacers mbt TMV2.0 klaar zetten 

op ms teams 

Jelmer 26-09-2018 1-10-2018   

20 Reactie mbt keuzes TMV2.0  Leden IV 

Platform 

26-09-2018 5-10-2018   

21 Half a4tje met standpunt IV mbt 

ontwikkeling blockchain richting bestuur 

GV 

Jelmer/Ruud 26-09-2018 1-12-2018   

22 methodiek behandeling initiatives uit te 

werken en kijken hoe Arne Kroes hier 

voor in te zetten 

Jelmer 26-09-2018 21-11-2018   

23 aangepast initiatives monitor 4 weken 

voor het volgend overleg beschikbaar op 

ms teams 

Jelmer 26-09-2018 21-11-2018   

24 Agenda overleggen voortaan ook op 

voorbereidingstijd afstemmen  

Jelmer/Ruud 26-09-2018 19-11-2018   
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25 ms teams geschikt maken voor discussies 

mbt de initiatives 

Jelmer/Ruud 26-09-2018 21-11-2018   

       

 

 

 

Besluitenlijst 

 
Nr: Besluit: Datum: 
007 Arend neemt rol van Patrick over als secretaris 01-09-2017 

008 Customer Care wordt in de productgroepen besproken, wanneer er iets te bespreken is krijgen we dat terug  09-01-2018 

009 John gaat stoppen als voorzitter 27-03-2018 

010 Ruud neemt de rol van John over als voorzitter 24-09-2018 

 

 

Vergaderplanning 
(Vergaderingen vinden normaal plaats op de laatste dinsdag van iedere 3e maand) 

 

Datum Tijd / locatie Aanwezig PRLG 
18-12-2018 12.30 – 15.30 uur, vergaderruimte Pink Roccade ’s-Hertogenbosch J. van der Windt / S. Kuiper 

 


