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Raymond Hylkema, GBRD

Raymond Hylkema:
‘Dit hadden we veel
eerder moeten doen’
GBRD PARKSTAD LIMBURG
Eind 2007 vragen de zes samenwerkende gemeenten in het
vastgoedoverleg van Parkstad
Limburg leveranciers van 360°
fotografie om een productpresentatie.
‘We waren onder de indruk van de
kwaliteit van de foto’s van F.I.S.’,
vertelt Raymond Hylkema, afdelingshoofd gegevensbeheer. ‘Als
Gemeenschappelijke Belasting- en
RegistratieDienst, een openbaar
lichaam dat is opgericht door zes
gemeenten om bepaalde taken gemeenschappelijk uit te voeren, hebben we natuurlijk een taakstelling.
De presentatie van F.I.S., waarin
ook de huur of aanschaf van het
systeem aan de orde kwam, zette
ons aan het denken. Zouden we
kunnen kiezen voor die hoge kwaliteit en tegelijkertijd onze dienstverlening naar de deelnemende
gemeenten, onze opdrachtgevers,
kunnen verbeteren? We zijn toen
het gesprek met F.I.S. aangegaan
over de aanschaf van een systeem.
Daarna is het snel gegaan. Inmid-

zie ook: gbrd.nl/cycloramasLandgraaf.htm

dels hebben we vrijwel het gehele
gebied in beeld gebracht met ons
eigen systeem. Tot grote tevredenheid, kan ik gerust zeggen. We
werken flexibeler en meer op maat
dan een leverancier van buiten zou
kunnen. De GBRD levert cyclorama’s aan de gemeenten, binnen de
financiële bijdrage aan de GBRD.
Per saldo zijn de gemeenten dan
ook goedkoper uit en hebben zowel
gemeenten als de GBRD zelf geen
out-of-pocketkosten meer voor
bestandsinkoop. De opdrachtgevers zijn bovendien zeer te spreken
over de kwaliteit van de foto’s.’

handhaving op een recreatiepark
nodig geregeld te fotograferen om
te zien of er sprake is van permanente bewoning, doen wij dat. Als
er voortdurend klachten zijn over
parkeeroverlast in een wijk, brengen wij die situatie in beeld. Maar
ook als er een bouwvergunning
moet worden gecontroleerd of de
vorderingen in een bouwproject
voor de peildatum van de WOZ in
beeld moet komen, rijden wij. Die
foto’s zijn ook weer bruikbaar in
een eventuele bezwaarfase. Nu is
er zelfs sprake van om bij grote
evenementen in ons werkgebied te
gaan fotograferen.’

Maatwerk
Opdrachtgevers erg tevreden
Gevraagd naar de voordelen van
fotografie in eigen beheer, zegt
Hylkema: ’Naast de grootschalige
productie van 360° foto’s, kunnen
wij maatwerk afleveren.
Zo fotograferen we steegjes, plantsoenen, winkelcentra etc. Hierbij
wordt reeds rekening gehouden
met de wensen van gemeenten in
het kader van uitvoering van de
wet BAG. Daarom fotograferen wij
ook garages en garageboxen indien
deze niet direct aan de openbare
weg liggen. Zijn er aanpassingen
in de infrastructuur, brengen wij
die meteen in beeld. Is het voor de

‘Kortom, wij kunnen heel goed
tegemoet komen aan de wensen
van onze opdrachtgevers.
Tel daarbij op dat onze medewerkers het heel leuk vinden om te
doen, en ik kan alleen maar tot de
conclusie komen dat we dit eerder
hadden moeten doen. Onze positie
als shared service center voor de
deelnemende gemeenten is erdoor
versterkt. Ik kan me heel goed
voorstellen dat, nu veel gemeenten
de samenwerking zoeken, dit breed
navolging gaat krijgen.’

