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Cc: Jan Brinkkemper; Nico Romijn; Peter Klaver; Henri Korver; Theo Peters; Ellen Debats
Attachments:2014-12-31 Besluit Regiegr~1.pdf (201 KB) ; 2014-12-31 Besluit Regieg~1.docx (73 KB) ; 2014-12-17 Besluit

Regiegr~1.pdf (200 KB)

  
Geacht lid van de regiegroep,

Op onderstaand verzoek heb ik 15 positieve reacties gehad, 1 negatieve (zonder verklaring). Ik heb van 9 leden

geen reactie gehad. KING medewerkers hebben niet gestemd.

Op basis daarvan kunnen we concluderen dat de regiegroep AKKOORD gaat met het voorliggende voorstel van

17-12-2014.

Twee van de leden hebben verzocht om een aanvulling te doen op het toegestuurde voorstel.

Deze aanvullingen betreffen het volgende:

Op verzoek van Gilbert Frijter heb ik een punt d) aan het besluit toegevoegd om:

'Over de toepassing van deze constructie ná 2015 ín 2015 een beslissing te nemen.'

Dat punt is wat verder uitgewerkt in de een na laatste alinea op pagina 3.

Op verzoek van John Rooijakkers heb ik onder Context aan de derde alinea toegevoegd:

'Een andere belangrijke reden voor het gebruik van extraElementen is de compatibiliteit tussen twee

opvolgende versies van een sectormodel. Door het gebruik van extra elementen in versie N-1 van het

sectormodel kunnen voorbereidingen worden getroffen om verplichte (nieuwe reguliere) elementen in versie

N van dat sectormodel te ondersteunen. Hiermee wordt gefaciliteerd dat binnen een gemeente applicaties

kunnen samenwerken die niet werken met dezelfde versie van het sectormodel. Vanuit beheersbaarheid is

dit een absolute must.'

Een bijgewerkte versie (met en zonder renvoyering) is bijgesloten. Deze zal de eerstvolgende regiegroep op de

agenda staan.

In aansluiting daarop zal er een beschrijving moeten komen van de regels en richtlijnen rond het gebruik van de

aanvullendeElementen en extraElementen. Het ligt in de bedoeling om die vast te stellen in de regiegroep van 2

april 2015.

Daarbij moet aandacht gegeven worden aan de volgende zaken:

Het gebruik van deze constructies in (de basiscatalogi van) een sectormodel in combinatie met het

versiebeheerproces op de extra gedefinieerde voorkomens van 'aanvullendeElement' en 'extraElement'.

1. 

Het gebruik van deze constructies om twee verschillende versies van standaarden met elkaar te verbinden.2. 

Het gebruik van deze constructies door een leverancier om twee verschillende applicaties met elkaar te

verbinden.

3. 

Idee is om dat in klein comité voor te bereiden en vervolgens voor te leggen aan de expert- en regiegroepen.

Mocht u deel willen nemen aan dat comité, bepaalde zaken opgenomen of andere punten besproken willen zien,

dan hoor ik graag van u.

Ik wens u een prettige jaarwisseling en een nieuw jaar met veel geluk en gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Jan Campschroer

Productmanager Gegevens- en Berichtmodellen
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From: Jan Campschroer

Sent: Wednesday, December 17, 2014 12:51 PM

To: a.van.den.berg@gvprlg.nl; J.Brakel@vicrea.nl; Jan Brinkkemper; mbroek@messagedesign.nl; Jan Campschroer;

p.castenmiller@hoorn.nl; Coenegracht@circlesoftware.nl; Ellen Debats; hugo.terdoest@dimpact.nl; Duursma, Rik;

GFrijters@GemeenteWestland.nl; brenda.degraaf@denhaag.nl; Harskamp, Hans; g.hoff@procura.nl;

RdHoop@HorlingsEnEerbeek.nl; rjb.jansen@breda.nl; gershon@qroot.com; r.kathmann@waarderingskamer.nl; Peter

Klaver; Frank.Kooij@kadaster.nl; Henri Korver; mickel.langeveld@kadaster.nl; irene.matzken@bprbzk.nl;

lidwien.meijers@centric.eu; sander.vandemerwe@roxit.nl; jan.mutsaers@tilburg.nl; Marcel Reuvers; Nico Romijn;

John.Rooijakkers@PinkRoccade.nl; edwin.tijdeman@rws.nl; wvenema@upcmail.nl

Subject: Schriftelijke goedkeurig van principe besluit aanvullendeElementen

Geacht lid van de regiegroep,

In de vorige vergadering van de regiegroep hebben we het nieuwe construct aanvullendeElementen besproken en

daar overeenstemming bereikt over de te volgen weg. We hebben daar afgesproken dat deze overeenstemming

zou worden beschreven, opdat iedereen een akkoord kan geven op een beschreven besluit.

In bijgaand memo vindt u deze beschrijving. Dit memo is besproken in de expertgroep en daar akkoord bevonden. 

Ik wil u verzoeken om uw reactie, 'akkoord' of 'niet akkoord', uiterlijk vóór 31 december 2014 12:00 uur aan mij te

laten weten. Indien u niet akkoord gaat, wilt u dan ook aangeven waarom u niet akkoord gaat. Het resultaat van

deze stemming zal ik u dan op diezelfde dag voor 17:00 uur nog laten weten.

Met vriendelijke groet,

Jan Campschroer

Productmanager Gegevens- en Berichtmodellen
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