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Samenvattende  besluitenlijst 
Besluit Datum 
Naar aanleiding Verslag 

• BZK zal aangeven hoe ondersteuning geboden zal worden aan de 
WDO standaard 

• JU zal het secretariaat informatie sturen over vuistregels om wet- 
en regelgeving techniek onafhankelijk te maken. 

20-05-2009 

Voortgangsnotitie 
• Afgesproken wordt dat het secretariaat elke vergadering een 

voortgangsnotitie geeft van onderhanden werkzaamheden, met 
vermelding van de betrokken leden van het College 

20-05-2009 

NORA katern Strategie 
• Enkele tekstuele suggesties worden op korte termijn verwerkt 
• De leden kunnen tot uiterlijk 29 mei suggesties over de 

implementatie van NORA indienen bij het secretariaat  
• Het secretariaat zal een introductie opstellen waarin aandacht 

wordt gevraagd voor de implementatie en de naleving 
• Het College stemt in met de tekst en zal deze op korte termijn als 

advies aanbieden aan de beide staatssecretarissen 
• In een volgende vergadering zal aandacht worden besteed aan de 

vraag hoe een norm als ‘de gemeente als eerste overheid bij 
contacten met burgers’ beïnstrumenteerd kan worden 

20-05-2009 

SETU standaard 
• De standaard wordt toegevoegd aan de lijst met open 

standaarden 
• Aan Justitie zal nadere toelichting gegeven worden over SETU 
• Afgesproken wordt dat het secretariaat en de leden zullen zorg 

dragen voor bekendmaking van de SETU standaard 

20-05-2009 

OSB standaard 
• Kennis wordt genomen van een ingediend bezwaar 
• De standaard wordt toegevoegd aan de lijst met open 

standaarden 

20-05-2009 

• OSB zal op de voorgestelde wijze worden geïmplementeerd 
• Het secretariaat zal melding doen als er (internationale) 

ontwikkelingen zijn rond het WUS profiel 
• GBO zal een voorstel maken voor ondersteuning van 

implementatie ebMS  
Procedure en aanmeldformulier 20-05-2009 

• De procedure en aanmeldformulier worden conform het voorstel 
vastgesteld 

Lijst met veel gebruikte open standaarden 
• De lijst wordt vastgesteld 
• Het secretariaat zal zorgen voor een heldere toelichting. 

 

20-05-2009 
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		Samenvattende  besluitenlijst



		Besluit

		Datum



		Naar aanleiding Verslag


· BZK zal aangeven hoe ondersteuning geboden zal worden aan de WDO standaard


· JU zal het secretariaat informatie sturen over vuistregels om wet- en regelgeving techniek onafhankelijk te maken.

		20-05-2009



		Voortgangsnotitie


· Afgesproken wordt dat het secretariaat elke vergadering een voortgangsnotitie geeft van onderhanden werkzaamheden, met vermelding van de betrokken leden van het College

		20-05-2009



		NORA katern Strategie


· Enkele tekstuele suggesties worden op korte termijn verwerkt


· De leden kunnen tot uiterlijk 29 mei suggesties over de implementatie van NORA indienen bij het secretariaat 


· Het secretariaat zal een introductie opstellen waarin aandacht wordt gevraagd voor de implementatie en de naleving


· Het College stemt in met de tekst en zal deze op korte termijn als advies aanbieden aan de beide staatssecretarissen


· In een volgende vergadering zal aandacht worden besteed aan de vraag hoe een norm als ‘de gemeente als eerste overheid bij contacten met burgers’ beïnstrumenteerd kan worden

		20-05-2009



		SETU standaard


· De standaard wordt toegevoegd aan de lijst met open standaarden


· Aan Justitie zal nadere toelichting gegeven worden over SETU


· Afgesproken wordt dat het secretariaat en de leden zullen zorg dragen voor bekendmaking van de SETU standaard

		20-05-2009



		OSB standaard

· Kennis wordt genomen van een ingediend bezwaar


· De standaard wordt toegevoegd aan de lijst met open standaarden


· OSB zal op de voorgestelde wijze worden geïmplementeerd


· Het secretariaat zal melding doen als er (internationale) ontwikkelingen zijn rond het WUS profiel


· GBO zal een voorstel maken voor ondersteuning van implementatie ebMS 

		20-05-2009



		Procedure en aanmeldformulier


· De procedure en aanmeldformulier worden conform het voorstel vastgesteld

		20-05-2009



		Lijst met veel gebruikte open standaarden


· De lijst wordt vastgesteld


· Het secretariaat zal zorgen voor een heldere toelichting.

		20-05-2009







