
 

MEMO 
 

Voor : Gemeenteraad, fractie PRO Sliedrecht t.a.v. de heer Pauw 
 

Van : Wethouder Spek  

 
Datum : 14 juni 2021 

 
Betreft : Technische vragen – agendapunt 9 van 22 juni 2021 transitie van de GRD-

onderdelen  

 
Beantwoording technische vragen inzake agendapunt 9 van 22 juni 2021 transitie van de GRD-

onderdelen  

 

Toelichting 

Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering van 8 juni hebben wij de volgende vragen. 

 In het begeleidende raadsvoorstel staat: 

  

"De transitie van de GRD-onderdelen naar de servicegemeente gaat zoveel als mogelijk volgens 

het principe van 'as is' over. Dat kan niet voor alle onderdelen en dat heeft impact op de 

medewerkers die dit betreft. Hoewel de nieuwe zakelijkheid ook op dit punt vraagt om helder 

perspectief voor de afnemers, is ook zorgvuldigheid richting de medewerkers van het grootste 

belang. Alle colleges hebben uitgesproken hier aandacht voor te hebben en dit als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid te ervaren. Dit is daarmee ook een belangrijk argument om de 

huidige dienstverlening voor 4 jaar af te nemen". 

  

1. Welke onderdelen zijn nu “As is” en welke niet graag een omschrijving? 

 

Antwoord: 

Het betreft hier de onderdelen SCD, GBD en OCD waar wij een basispakket van afnemen. Dit 

basispakket is hetgeen 'as is' over gaat naar de service-gemeente. Hieronder een toelichting. 

 

SCD. 

Het SCD hanteert een producten- en diensten catalogus (PDC). Deze treft u als bijlage aan. Bij elk 

product of dienst staat aangegeven of het in het basispakket valt ('basisdienstverlening').  

Het betreft de versie van 2020. Deze is nog steeds actueel.  

 

GBD/OCD 

GBD en OCD vallen onder dezelfde afdeling van de GRD en voeren de volgende taken uit: 

 Heffen en innen belastingen 

o Waardebepaling onroerende zaken (WOZ) 

o Beschikkingen en aanslagen verzenden 

o Kwijtscheldingsverzoeken en bezwaarschriften afhandelen. 

o Aanmaningen en dwangverzoeken afhandelen. 

 Ruimtelijke informatie 

o Basisregistraties / objectenbeheer 

o GEO Producten (o.a. Drechtmaps, landmeetkunde en themakaarten) 

 Monitoring 

o O.a. Monitor economie, Banenmonitor, Veiligheidsmonitor en Monitor Sociaal 

o Beheer Smart Data Center 

o Opzetten dashboards, infographics. 

o Bewonerspanel.   

 

Bijlage 1: PDC van SCD.  


