Binnengemeentelijke
samenwerking helpt de
adreskwaliteit vooruit
De NVVB ondersteunt het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en streeft
naar een geborgde binnengemeentelijke samenwerking tussen de verschillende
gemeentelijke domeinen. Dit alles om de signalen vanuit LAA en adresonderzoeken
succesvol te behandelen.
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Het project LAA heeft het al ruimschoots bewezen: het

BELANG VAN SAMENWERKEN EN DE BESCHIKBARE TOOLS
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LAA-CONTACTGROEPBIJEENKOMSTEN
Tijdens de 13 contactgroepbijeenkomsten van LAA in het land,

AANPAKKEN VAN PROBLEMATIEK
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andere gemeentelijke domeinen waar men graag juiste
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Met wat bestuurlijke
aandacht, een actief
management en
professionals in de
uitvoering moet het
met de borging van
de samenwerking voor
adreskwaliteit goed
komen.

zoals de Leidraad Binnengemeentelijke Samenwerking met

De NVVB onderscheidt verschillende niveaus als het gaat om
het gedrag dat mede nodig is om de samenwerking voor
adreskwaliteit te borgen. Vanzelfsprekend is het uitvoerend
niveau gebaat bij goede samenwerking. Vaak lukt het ook wel
om op informele basis de contacten te leggen en casussen
te bespreken. Maar wat echt nodig is voor structurele
samenwerking is voldoende tijd, kennis, communicatie,
afspraken, structuur en vertrouwen.
Het managementniveau is meer betrokken dan de bestuurlijke
laag. De uitvoering zou zeer gebaat zijn met meer beschikbare
capaciteit, oftewel voldoende tijd, en draagvlak. Wellicht is
er niet één blauwdruk of werkwijze te maken om te komen
tot een geborgde samenwerking voor adreskwaliteit. In
de ene gemeente moet het wat meer van bovenaf worden
aangevlogen via een bestuurlijk advies en een collegebesluit.
In een andere gemeente is de integrale managementlaag
zelf al goed in staat om met elkaar tot structurele afspraken
te komen en medewerkers de benodigde ruimte te geven.
Hoe dan ook, met wat bestuurlijke aandacht, een actief
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DOEL IS BORGING SAMENWERKING
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van deze Rijksdienst. Daarmee wordt de landelijke aanpak
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