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JAARVERSLAG 2012 GV Centric    
 
Voorwoord 
Terugblikkend is 2012 een jaar voor ons geweest waarin we ons o.a. hebben ingezet op het 
onderhouden- en uitbreiden van externe contacten.  Dit betreft o.a. relaties met derden, KING, VNG, 
Waarderingskamer, Kadaster, VIAG, Programmabureau, samenwerking van de twaalf 
Gebruikersverenigingen/KING etc. Wij zien dat deze contacten verder zijn gestabiliseerd en het 
belang van deze samenwerking voor onze leden maar ook niet-leden verder is toegenomen. Voor ons 
als Bestuur is het echter wel een gesprekspunt hoe wij willen omgaan met niet-leden die meeliften in 
de resultaten van deze samenwerkingsprocessen en dus daarvan “gratis” profiteren. 
Verder leest u in dit Jaarverslag een kleine exposé van de onderwerpen waar we zoal mee bezig zijn 
en war we in de intensieve samenwerking met Centric, bestuur en leden onze inspanningen plegen. 
 

Samenvatting van enkele ontwikkelingen in 2012 
 Operatie NUP 

Tijdens de Strategische Conferentie 2012 hebben wij samen met Centric (met inzet van VNG en 
KING) ons georiënteerd op I-NUP. Waarbij de afspraak is herbevestigd dat Centric in het brede 
productbeleid blijvend rekening houdt (of gaat houden) met afspraken over standaardisatie. 

 StUF standaard en koppelingen  
Als GV Centric hebben wij initiatief genomen om samen met KING, Centric en gemeenten om 
tafel te zitten en elkaar te motiveren in het eenduidig omgaan met geformaliseerde standaarden, 
eenduidig te communiceren over en het strakker beheren van standaarden en hun 
releaseplanning. 

 Oplossing I-Spiegel 
Mede op initiatief van de Gebruikersvereniging heeft Centric voor gemeenten, die gebruik maken 
van basisregistraties en referentieapplicaties van Centric, een  uitgebreide set van selecties 
ontwikkeld die nodig zijn om de referentie- en onderzoekbestanden voor de I-Spiegel te generen.  

 Oracle licentiebeleid bij samenwerkingen 
Na vele overleggen tussen VIAG/GV Centric en Oracle heeft Oracle in september 2012 een brief 
gepubliceerd met uitleg over het actuele Oracle licentiebeleid. Hiermee is een lans gebroken voor 
voordeligere licentieafspraken bij vormen van gemeentelijke samenwerkingen. Op basis van 
signalen van de leden blijven we in gesprek met Oracle. 

 Samenwerking twaalf Gebruikersverenigingen en KING 
Tenminste vier keer per jaar vindt er afstemming plaats met de gebruikersverenigingen en KING. 
Deze samenwerking is o.a. van belang voor een stuk kennisuitwisseling, afspraken maken over 
hoe we elkaar kunnen versterken etc. 

 Modelcontracten 
In samenwerking met Centric zijn er medio 2012 afspraken gemaakt over de periodieke  
actualisatie van de set van modelcontracten. 

 Productbeleidboek (PBB) 
Als GV Centric hebben wij grote betrokkenheid in zowel de inhoudelijke visievorming als planning 
per product en daarmee het integrale productbeleid van Centric.  

 Externe contacten 

GV Centric staat op de kaart van informatiserend Nederland als (onafhankelijk) 

vertegenwoordiger van een grote groep gemeenten, provincies en waterschappen. 

Diverse externe contacten weten ons te vinden zoals: VNG, KING, VIAG, 

Waarderingskamer, Belastingdienst, Kadaster, enz. De GV Centric vertegenwoordigd zich 

namens de leden als een volwaardige sparring partner naar KING/VNG.  
 Modernisering GBA (aanbesteding) 

Als GV Centric zijn wij  actief en positief kritisch betrokken  in het proces rondom mGBA en 
hebben wij regelmaat afstemming met o.a. VNG, KING, Programmabureau mGBA en Centric over 
alle lopende en toekomstige ontwikkelingen.  

 Aanpassing ITIL normeringen helpdesk 
De GV Centric en Centric hebben de afspraken en normering van de prestatie-indicatoren voor de 
Centric servicedesk bijgesteld. Tijdens de Strategische Conferentie d.d. 9 februari jl. zijn deze 
afspraken officieel bevestigd en ondertekend door beide partijen. 
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Leden 
Ontwikkelingen ledenbestand. Ondanks een aantal ambtelijke fusies/herindelingen is het ledenaantal 
gelijk gebleven mede door groei van leden binnen de regionale belastinggroep. Het stimuleren en 
stabiliseren van het ledenaantal blijft wel een aandachtspunt voor de vereniging omdat gemeenten 
naast mogelijke fusies ook aan het bezuinigen zijn. 
 
Datum   Aantal leden 
1 januari 2009  224 
1 januari 2010  221 
1 januari 2011  217 
1 januari 2012  225 
1 januari 2013  225 

 
 
Ontwikkelingen 2012 
POINT 2.0 – Product Ondersteuning via Internet (Chris van der Leest) 
Centric is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe internet site, gericht op verbetering van 
ondersteuning naar de klant. De GV heeft zo’n 2 á 3 jaar geleden dit signaal al aangedragen 
Centric heeft de ambitie om de bestaande basis functionaliteiten uit te breiden met door Centric 
en door klanten gevraagde extra’s. De pilot fase is reeds gestart en als GV Centric zijn wij in dit proces 
betrokken. 
 
Productvisie Melodies 3.0 
Tijdens de Strategische Conferentie in 2012 heeft Centric haar productvisie richting 2020 
gepresenteerd. Een groeivisie die vorm krijgt in Centric Melodies 3.0. Verdere concretisering op dit 
thema zal door Centric en de GV Centric in het Algemeen Bestuur van april 2013 worden besproken. 
 
Oriëntatie Ledenaantal en Contributie 
Door o.a. verdergaande samenwerkingen, fusies, gemeente brede bezuinigen, hebben we als GV 
Centric een concept opgesteld ter oriëntatie op het ledenaantal en de contributie. Mei 2013 zal het 
Bestuur van de GV Centric zich buigen over mogelijke effecten en hoe we daar mee omgaan. 
 

Strategische Conferentie 2012 

Het bestuur van de Gebruikersvereniging Centric (GV), het management van Centric PSS en GS 
alsmede de voorzitters van de strategische/tactische overleggen van de GV Centric hebben op  
9 februari 2012 de jaarlijkse Strategische Conferentie gehouden. Het was een zeer nuttige en 
constructieve dag waarin de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen: 

 Op basis van de VNG visie op I-NUP en @genda 2015 en op basis van de KING agenda 
Operatie NUP heeft Centric haar productvisie richting 2020 gepresenteerd. Een groeivisie die 
vorm krijgt in Centric Melodies 3.0. 

 De thema’s Basisgemeente en Beveiliging zijn kort besproken. Verdere uitdieping op het 
thema Basisgemeente heeft op 23 november 2012 plaatsgevonden.  

 Productbeleidboek (PBB) 2012. 

 ITIL normering helpdesk. Normen en prestatieafspraken over afhandeling van meldingen door 
de helpdesk zijn geactualiseerd en afspraken over de terugkoppeling van de prestaties aan de 
klant overleggen zijn vastgelegd. 

 
 
Het Bestuur 
Aftredend 
Periodiek aftredend volgens het rooster van aftreden zijn de heren Leo Belder (secretaris) en Piet 
Bervoets (bestuurslid). Piet Bervoets is bereid gevonden zich herkiesbaar te stellen voor een volgende 
bestuursperiode. Leo Belder heeft zich niet beschikbaar gesteld voor herbenoeming. Na 8 jaar 
gediend te hebben bedankt het bestuur hem voor zijn inzet en beraad zich over de definitieve 
opvolging.  
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Door toename van werkzaamheden heeft dhr. Erik van Klaveren zijn portefeuille eerder ter 
beschikking gesteld. De heer Henk Nap is bereid gevonden tijdelijk het penningmeesterschap in te 
vullen en treedt daarmee als lid van het AB ook toe als DB lid. 
 
Benoeming 
De heer Rein Zijlstra (wethouder gemeente Zeewolde) is benoemd als DB/AB lid van de GV Centric. 
Als vertegenwoordiger van de vakgroep Suite4Publieksdiensten is benoemd tot AB lid mevrouw 
Jannette Booij (gemeente Barneveld). Als vertegenwoordiger van de vakgroep WIZ is benoemd mevr. 
Hester van der Kuur en zij treedt tevens toe tot het Algemeen Bestuur. 
 
Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2012: 

Portefeuille Naam Organisatie 

Algemene Zaken en 

Representatie 

Dhr. A. Gerritsen 

Voorzitter 

Gemeente De Bilt 

Gemeente secretaris Dhr. D. Bakhuizen Gemeente Barneveld 

Wethouder Dhr. R. Zijlstra Gemeente Zeewolde 

Personeel & Salarissen Dhr. H. Nap (penningmeester a.i.) Gemeente Amersfoort 

Ambtelijk secretaris Dhr. W. Venema VNG 

I&A coördinatoren Dhr. E. Beukenkamp Gemeente Almere 

Personen Dhr. H. van Dijkhuizen Gemeente Utrecht 

Heffingen Dhr. P. Bervoets Samenwerking 

Vastgoedinformatie Heffing en 

Waardebepaling (SVHW) 

Vakgroep WIZ Mevr. H. v.d. Kuur Gemeente Amersfoort 

Suite4Publieksdiensten Mevr. J. Booij Gemeente Barneveld 

 
Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31 december 2012: 

Naam Organisatie 

Dhr. A. Gerritsen 
Voorzitter 

Gemeente De Bilt 

Dhr. D. Bakhuizen Gemeente Barneveld 

Dhr. A. Hazelebach 
Plaatsvervangend vz. 

Gemeente Zuidplas 

Dhr. H. Nap 
Penningmeester a.i. 

Gemeente Amersfoort 

Dhr. W. Venema 
Ambtelijk secretaris  

VNG 

 
 
In 2012 is het Algemeen Bestuur 3 keer bijeen geweest en heeft het Dagelijks Bestuur 4 keer 
vergaderd. De leden van de Gebruikersvereniging Centric zijn op 5 november  2012 (ALV) bij elkaar 
geweest. Tijdens de ledenvergadering zijn de bestuursleden herbenoemd.  
Het overleg van voorzitters platformen  GV Centric en directie Centric heeft op 28 juni 2012 
plaatsgevonden met als doel afstemming tussen verschillende klantplatformen, onderlinge versterking 
en leerpunten, partnership met Centric uitbouwen en de rol/positie van de GV Centric sterker 
neerzetten. Verder zijn er een groot aantal ontmoetingsmomenten van leden geweest in de vorm van 
strategische, tactische, regionale en andere GV Centric klant/leverancier overleggen. 

 


