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Burgemeester en wethouders van Almere;

gelet op het bepaalde in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen en Titel
5.2. van de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten vast te stellen het:
BESLUIT AANWIJZING ADMINISTRATIEVE TOEZICHTHOUDER WET BASISREGISTRATIE
PERSONEN
Artikel 1 Aanwijzing als toezichthouder
Het college wijst ambtenaren van de afdeling Burgerzaken aan om toezicht op de
naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1,
paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen (Wet brp). Het betreft hier:
a.
de allround medewerkers persoonsregistratie en gegevensbewerking
werkzaam bij het team Beheer & Uitvoering van de afdeling Burgerzaken;
b.
de medewerkers gegevensbewerking werkzaam bij het team Beheer &
Uitvoering van afdeling Burgerzaken.
Artikel 2. Beperking bevoegdheden
Het college beperkt de toezichthoudende bevoegdheden van de in artikel 1
genoemde ambtenaren op grond van artikel 5:14 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) in die zin dat zij alleen worden aangewezen om de
bevoegdheden zoals genoemd in de artikelen 5:16, 5:16a en 5:17 van de Awb uit te
oefenen.
Artikel 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit aanwijzing administratieve toezichthouder
Wet basisregistratie personen’.
Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Almere in hun vergadering
van 7 november 2017.
burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. Wielinga
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de burgemeester,
F.M. Weerwind
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Burgemeester en wethouders van Almere;
gelet op
het bepaalde in artikel 4.2 Wet basisregistratie personen in combinatie met artikel
5:11 Algemene wet bestuursrecht;
besluiten vast te stellen het:
BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER WET BASIS REGISTRATIE PERSONEN
Artikel 1 Aanwijzing als toezichthouder
Het college wijst ambtenaren van de afdeling Burgerzaken aan om toezicht op de
naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1,
paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen. Het betreft hier:
a.
de specialisten van het team Basisregistratie personen (BRP) bij de afdeling
Burgerzaken;
b.
de specialisten van het team Burgerlijke stand Naturalisatie & Optie (BNO)
bij afdeling Burgerzaken;
c.
de medewerkers handhaving van het team Gegevensbeheer & Handhaving
(GB&H) bij Burgerzaken.
Artikel 2. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit aanwijzing toezichthouder Wet
basisregistratie personen’.
Artikel 3 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Almere in hun vergadering
van 24 februari 2015.

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,

A.J. Grootoonk

A. Jorritsma-Lebbink
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