ENSIA Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:


Voortgang van inleveren



Dankzij oplettende gebruiker: check routering hoofdstuk 6



BGT-rapportage mogelijk onjuiste tellingen



Beschikbaarheid ENSIA-team tijdens de kerstperiode



Bezoek een van de regiobijeenkomsten

Voortgang van inleveren
De deadline van 31 december komt dichterbij en steeds meer vragenlijsten worden
ingevuld. Meer dan driekwart van alle gemeenten heeft de vragenlijsten al voor 70100% ingevuld. Voor de BIG-vragenlijst geldt dat zelfs voor 9 op de 10 gemeenten.
Met de BRO-vragenlijsten – nog niet wettelijk verplicht, maar wél leerzaam – gaat het
tot nu toe minder hard.
Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan? Neem gerust contact op met de
procesbegeleiders van VNG Realisatie.

Dankzij oplettende gebruiker: check routering hoofdstuk 6
In de BIG-vragenlijst bij vraag 6.2.1.a is de routering naar de drie vervolgvragen
aangepast. Op de eerste drie antwoordmogelijkheden dienen de vervolgvragen te
worden getoond. Bij de vierde antwoordmogelijkheid routeert vraag 6.2.1.a. direct naar
vraag 6.2.1.f. Heeft u de vragen voor hoofdstuk 6 al helemaal ingevuld? Check dan
alstublieft of de routering op uw antwoord juist is en of u op alle benodigde subvragen
antwoord hebt gegeven.

BGT-rapportage mogelijk onjuiste tellingen
Heeft u uw vragenlijst BGT al afgerond en wellicht vóór 4 december de BGTrapportage gedownload, dan werkt u mogelijk met een rapportage die onjuiste tellingen
kan bevatten in het onderdeel Tijdigheid. We raden u aan om een nieuwe versie van
de rapportage te downloaden en uw eigen teksten te kopiëren van de oude rapportage
in de nieuwe rapportage. Voor meer informatie zie www.geobasisregistraties.nl.

Beschikbaarheid ENSIA-team tijdens de kerstperiode
In de week van 24 t/m 28 december én op 31 december is het ENSIA-team telefonisch
en per mail beschikbaar van 10 uur tot 13 uur. In de week van nieuwjaar (1 t/m 5
januari) is het gehele team met reces en niet bereikbaar. Op maandag 8 januari zijn we
weer present voor ondersteuning.

Bezoek een van de regiobijeenkomsten
Hoewel we nu volop in de drukte voor 31 december zitten, staat het
verantwoordingsproces vanaf 1 januari alweer voor de deur. Welke stappen doorloopt
u nadat u op de inleverknop heeft gedrukt? De procesbegeleiders van VNG Realisatie
nemen het verantwoordingsproces nog eens met u door tijdens de regiobijeenkomsten
die in januari verspreid over het land plaatsvinden. Inschrijven is binnen een paar tellen
geregeld, dus geef u nu op!*
De bijeenkomsten vinden plaats op:


Woensdag 9 januari, 10.00-12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur): Gemeente Den
Haag



Donderdag 10 januari, 14.00- 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur): Gemeente
Assen



Vrijdag 11 januari, 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur): Gemeente
Alkmaar



Maandag 14 januari, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur): Gemeente
Nijmegen



Dinsdag 15 januari, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur): Gemeente
Eindhoven

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over ENSIA? Stel ze gerust aan onze
procesbegeleiders. Dat kan via 070 250 2400 of stuur een mail aan ensia@vng.nl.
Hartelijke groet,
Edith van Ruijven
Projectleider Implementatie ENSIA

