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Terugkoppeling eerste ENSIA-spreekuur
Een van de kerntaken van het ENSIA-team is het verbinden van gemeenten. We
vinden het van groot belang dat gemeenten kennis en informatie delen. Daarom
houden we sinds augustus 2020 maandelijks een ENSIA-spreekuur. Het is de
bedoeling dat gemeenten in dit spreekuur vooral met elkaar in gesprek zijn.
Op donderdag 13 augustus hielden we het eerste spreekuur met 9 gemeenten. Vooraf
is geïnventariseerd welke onderwerpen de deelnemers wilden bespreken en deze zijn
tijdens het spreekuur behandeld. Er werden vragen gesteld over onder meer de
nieuwe vragenlijsten, het vervallen van de mogelijkheid om vragen aan afdelingen toe
te wijzen en het informeren van de raad over de collegeverklaring.
Het is voor ons ook zoeken naar de meest geschikte vorm. We zullen de volgende
keer een gespreksmoderator inzetten om het nog meer iets van en voor de ENSIAcoördinatoren te maken. Het volgende spreekuur vindt plaats op donderdag 10
september om 13:00 uur. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Hier kunt u ook
aangeven welke onderwerpen u wilt bespreken.

Brief SZW met overzicht Suwi-services

Binnenkort stuurt het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) aan alle
gemeenten een brief met informatie over het gebruik van Suwinet-services. In deze
brief geeft de stelselhouder een overzicht welke afnamevoorzieningen (Suwinet Inkijk,
Suwinet Inlezen en naar alle waarschijnlijkheid ook DKD-inlezen) bij een gemeente in
gebruik zijn (rechtstreeks of via samenwerkingen).
De stelselhouder geeft deze informatie, omdat in het vorige jaar is gebleken dat
gemeenten niet altijd alle operationele afnamevoorzieningen in beeld hadden, bij het
voorbereiden van de verantwoording. De brief zal zowel aan het college van B&W als
aan de ENSIA-coördinator worden geadresseerd. U ontvangt de brief waarschijnlijk in
september 2020.

Delen van contactgegevens met toezichthouders
In de afgelopen periode vroegen de toezichthouders aan het ENSIA-team zo nu en
dan om contactgegevens van ENSIA-coördinatoren. Toezichthouders hebben deze in
sommige gevallen nodig om contact te leggen met gemeenten voor afspraken over
verbeteracties. Tot nu toe vroegen de procesbegeleiders de individuele toestemming
van de coördinator. Om dit proces efficiënter te maken, hebben we de toelichting op
het aanmeldingsformulier en de privacyverklaring aangepast. In de verklaring is nu
aangegeven dat ENSIA incidenteel contactgegevens van de ENSIA-coördinator
verstrekt, met een verwijzing naar de grondslag (artikel 6, lid e AVG, uitvoering van de
publieke taak).

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur een e-mail
naar ensia@vng.nl.
Hartelijke groet,
Beheerteam ENSIA

