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1 Opening en mededelingen 

- MP opent de vergadering.  

- Er zijn geen mededelingen 

2 Overzicht van issues/bugs in de planketen 

- PM meldt drie open issues, waarvan twee on hold vanwege behoefte aan capaciteit elders binnen 

KOOP. 

- AB meldt een issue m.b.t. dag-overgang: als er vlak voor 12.00 ’s avonds wordt aangeboden en de 

verwerking loopt door in de volgende dag, dan gaat de verwerking niet goed. 

- WG vraagt of het issue met de renvooiservice is opgelost en dus terecht niet meer op het overzicht 

staat. 

- MD kan dit uit eigen ervaring bevestigen. 

- RK meldt dat hij moeizame ervaringen had met het gebruik van de nieuwe downloadservice. 

Uiteindelijk bleek hij een nieuwe API-key te moeten hebben voor het gebruik van deze service. 

 

3 Doorontwikkeling – samen verder  

- MP presenteert een voorstel om gezamenlijk de nieuwe versies van de standaarden te beproeven 

via thematische workshops. Dit met als doel om een gezamenlijk kennisniveau te krijgen en om tot 

eenduidige implementatieafspraken te komen, die zowel bij DSO als bij leveranciers geborgd zijn.  

- Zie verder de sheets over voorgestelde werkwijze.  

- De vraag aan leveranciers is of ze deze aanpak zien zitten en wanneer er bij hen tijd voor is. 

 

o FR licht op een vraag van AK toe wat aan de orde zou komen. Dit zijn nieuwe scenario’s en 

uitbreidingen om die scenario’s mogelijk te maken. 

o MD geeft (via de chat) aan dat hij gezien zijn rol niet meedoet. 

o AB geeft aan pas na IWT hier tijd voor te hebben. 

o LK sluit zich hierbij aan. 

o RK zou eerst willen weten waarvoor de nieuwe onderdelen eigenlijk zijn. Op het eerste 

gezicht lijkt het vooral voor het Rijk relevant te zijn. 

o FR herkent dit niet en meldt dat de specifieke scenario’s voor het Rijk er juist buiten zijn 

gelaten. 

o RK zou dit dan vooraf willen valideren er herhaalt hiermee de behoefte aan uitleg vooraf. 

o MP zegt toe een dergelijke sessie te zullen organiseren. 

o AS sluit zich aan bij RK en geeft ook aan voor IWT geen tijd te hebben. 

o WG stelt de gewetensvraag wat er gezien de behoefte aan diverse scenario’s in versie 2.0 - 

waarvan gemeenten hebben aangegeven dat ze één jaar na IWT er echt moeten zijn - dan 

van terecht gaat komen. 
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o MP zegt zorgvuldig te willen opereren. 

4 Forecast deployments 

- DJ bespreekt geplande deployments. Er staat functioneel niet iets spannends meer aan te komen, 

het zijn voornamelijk bugfixes en aanvullende maatregelen ter verbetering van de robuustheid. Zie 

verder de sheets.  

5 Instellen spreekuur renvooiservice 

- PM stelt een spreekuur voor renvooiservice voor.  

- Leveranciers gaan hiermee akkoord. 

6 Aansluiten op productie 

- PVDW bepleit vooral door te gaan met aansluiten op productie, ondanks het uitstel. 

- AB vraagt wat functioneel aansluiten inhoudt. 

- PM geeft aan dat dit het doorlopen van de basischecks op de PRE-omgeving is 

- AB meldt miscommunicatie van het ADS-aansluitteam, omdat die ook publiceren op productie als 

onderdeel hebben genoemd 

- LK beschrijft de communicatie van het ADS-aansluitteam als ronduit slecht. Zijn voorstel: 

o Geen mail naar al aangesloten gemeenten 

o Afstemmen van communicatie met leveranciers 

- AS geeft aan dat ADS een klant van hem heeft aanbevolen om naar een andere leverancier over te 

stappen. 

- LK heeft hetzelfde meegemaakt; hij heeft dit alleen mondeling gehoord en de betreffende gemeente 

wil de mail waarin dit staat niet vrijgegeven. 

- AS geeft aan dat dit echt niet kan; een kennismaking van ADS met de leveranciers zou goed zijn. 

- AK geeft aan dat dit niet in dit overleg thuishoort. 

- MP geeft aan dat dit punt in het strategisch overleg thuishoort 

7 Validaties STOP/TPOD 

- NJ legt een voorstel voor om een aantal validaties te verwijderen om redenen van 

implementeerbaarheid en hier te vertrouwen op de bevoegde gezagen. Daarnaast stelt ze voor een 

aantal validaties toe te voegen. Zie verder sheets. 

o AB heeft een voorkeur om de validaties te laten staan en dit in de matrix dan te markeren 

als niet geïmplementeerd 

o MD vindt het principieel te verkiezen om leveringen af te wijzen als ze niet aan de 

validatieregels voldoen 

o NJ neemt het voorstel van AB over 

o AK en LK zijn verder akkoord 

 

8 Toelichting op het gebruik van kennisgevingen 

- NJ licht het gebruik van kennisgevingen (meer dan initieel voorzien) toe. De kennisgeving wordt 

herzien in STOP 2.0. Zie verder sheets. 

o KVDB vraagt waarom inzagetermijn niet genoemd mag worden bij definitief besluit. 
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o NJ geeft aan dat hiervoor bewust gekozen is, omdat het vrijwel overlapt met de termijn voor 

de procedure. 

o KVDB vraagt waarom je een kennisgeving niet kunt muteren 

o MDU geeft aan dat dit een planningsissue is en dat momenteel nog wordt uitgezocht welke 

(meta-)data aangepast zou kunnen worden. 

o LK vraagt of er een overgangstermijn geldt voor de kennisgeving van een voorgenomen 

besluit. 

o MP geeft aan dat je altijd op DRP kunt terugvallen.  

o LK vraagt of hij uit kan gaan van de beschikbaarheid in de LVBB bij IWT en dit wordt 

bevestigd. 

9 Artikelsgewijze toelichting 

- MP geeft aan dat dit punt bij de VNG ligt 

- WG vult aan dat dit naar boven is gekomen in de plan-plan uitwisseling; in de huidige implementatie 

van de download service zou hier informatieverlies optreden. 

10 Vaststellen verslag 

- Het verslag van de 25 oktober wordt vastgesteld 

11 Rondvraag en sluiting 

- WG geeft aan dat hij de leveranciers individueel zal benaderen over mogelijke open eindjes bij 

parallelle wijzigingstrajecten. 

- MP sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 

 

 

 


