
Offerte 2020-2023 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

 

Bestuur en dienstverlening 

  Bestuur 

  Burgerzaken 

 

 
    

 
 

 

Onderwerp: Transitie Burgerzaken 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 40030175 / 00083 

 

 

incidenteel 

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 96 82 -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 96 82 -  -  

-  



Algemene toelichting 

Wijzigingen in het beleidsterrein zorgen voor herijking van 
de formatie. 
 

Inleiding 

Eerder bent u geïnformeerd over de paspoortdip en 

de gevolgen hiervoor  voor de formatie. Destijds 

hebben we aangegeven dat weliswaar er sprake is van 

een paspoortdip maar dat er andere ontwikkelingen 

zijn op burgerzaken die ook invloed hebben op de 

formatie Daarnaast is de doorberekening van de 

paspoortdip gemaakt op basis van rekenmodellen die 

door VNG zijn verstrekt. Het rekenmodel liep tot 

2022. We gaan in 2023 zien dat we een paspoortpiek 

gaan krijgen. 

 

Burgerzaken is in transitie!!   

De eenvoudige taken worden steeds meer 

gedigitaliseerd maar tegelijkertijd zien we het werk 

veranderen. Mensen uit allerlei landen vestigen zich 

hier, trouwen en krijgen kinderen. Er ontstaan steeds 

meer complexe situaties waarbij internationaal 

privaatrecht van toepassing is. Complexere taken 

betekent een groter tijdsbeslag en hoger opgeleide 

mensen.  

Er wordt onderzoek gedaan om na te gaan wat dat 

voor onze gemeente betekent en wat de uiteindelijke 

formatie behoefte is binnen burgerzaken. 

 

Conclusie 

Ondanks dat er een terugloop is in het aantal te 

verstrekken paspoorten en identiteitskaarten zien we 

landelijk ontwikkelingen binnen burgerzaken 

waardoor een verschuiving van taken plaatsvindt.  

Vanwege de paspoortdip is een taakstelling bepaald. 

In deze offerte wordt voorgesteld de taakstelling niet 

in te lossen tijdens dit onderzoek naar het 

toekomstige formatieplaatje.  

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 
Goede en betrouwbare dienstverlening 

 


