Format signalen en grondslagen

LAA (maandelijks) * LAA
partners zoals
belastingdienst/UWV/DUO

Wijksignalen (continu) *
buitendienst/VTH wabo/wijkteam
/Jeugd/WMO/Veiligheid/Politie

Verwerkersovereenkomst en
artikel 2.34 wet BRP

Gemeentewet, Openbare orde
en reguliere processen

Hoofddoel: Adreskwaliteit
bevorderen

Hoofddoel: Bewustwording en bestrijding
van veiligheid en leefbaarheid

Fase 2 (analyse) Aanvullen LAA signalen
Doel: Versterken en verrijken van het
signaal en passend binnen de
doelbinding
Wie: externe en interne partners : de
noodzakelijke gegevens worden
verstrekt.

Fase 3: Afstemming plan van aanpak
Doel: Onderzoeksstrategie en primair
verantwoordelijke bepalen
Aanpak op maat voorbereiden

Terugmeldingen BRP * Werk en
inkomen/SVB/UWV/belastingdien
st/interne afdelingen
Artikel 2.34 Wet BRP en artikel
27 Besluit BRP
Hoofddoel: Adreskwaliteit bevorderen als er
gerede twijfel is over de bewoning

Fase 2 (analyse) Aanvullen wijksignalen

Fase 2 (analyse) Aanvullen
terugmeldingen

Doel: Versterken en verrijken van het
signaal en passend binnen de
doelbinding

Doel: Versterken en verrijken van het
signaal en passend binnen de
doelbinding

Wie: externe en interne partners : de
noodzakelijke gegevens worden
verstrekt. .

Wie: externe en interne partners :
authentieke gegevens en afwijkingen
hierop moeten verplicht worden terug
gemeld. Artikel 2.34 Wet BRP, artikel 27
Besluit BRP en procedure

Fase 3: Afstemming plan van aanpak
Doel: Onderzoeksstrategie en primair
verantwoordelijke bepalen
Aanpak op maat voorbereiden
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LAA (maandelijks)

Wijksignalen (continu)

Terugmeldingen BRP

Verwerkersovereenkomst en
artikel 2.34 wet BRP

Gemeentewet, Openbare orde en
reguliere processen

Artikel 2.34 Wet BRP en artikel 27
Besluit BRP

Fase 4: Uitvoeren van het plan van aanpak
Doel: Signalen ter plaatse onderzoeken
-

-

Constateringen: Niets aan de
hand
Klopt niet, maar geen sprake
van opzet of er is meer aan de
hand
-Er is een zorgvraag

Fase 5 : Op basis van constatering,
uitvoering van reguliere taken door
verantwoordelijke organisatie
Doel: Normaliseren, en indien van toepassing
herstellen, wijzigen en sanctioneren, van de
situatie

Fase 6 (vervolg) Terugkoppeling
Doel: Afgesproken zaken afdoende
afgehandeld en/of opgepakt
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Doel: Afgesproken zaken afdoende
afgehandeld en/of opgepakt
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Aanpak op maat voorbereiden
Fase 7: Evaluatie
Doel: Leren, verantwoording afleggen en
bekijken welk effect is gehaald/bereikt
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