Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Registratie aan- en
afwezigheid

Ontsluiten informatie over aan- en
afwezigheid van medewerkers (gewerkte
uren, verlofuren, ziekte uren, etc.)

Postregistratie en
verwerking

Archief gemeente

Archief gemeente

Verwerken huispost en het verdelen van
binnengekomen poststukken en via
gemeentelijk e-mailadres ontvangen email
Registratie van extern ontvangen stukken
en geprinte e-mails, het scannen van
stukken voor de vakafdelingen
Inboeken in het
documentmanagementsysteem
Verzenden van kopie ingekomen stuk naar
behandelende afdeling,
Archivering origineel.
Het archiveren van documenten, zowel
fysiek als digitaal, het scannen van de
fysieke documenten t.b.v. digitale archief
Ter beschikking stellen van openbare
archiefbescheiden intern
Ter beschikking stellen van openbare
archiefbescheiden aan bezoekers
Ter beschikking stellen van niet openbare
archiefbescheiden
Het nemen van een besluit door de
gemeentearchivaris namens het college,
naar aanleiding van een verzoek dat
betrekking heeft

Acquisitie particuliere
archieven en opname
overheidsarchieven

Inhoudelijk beoordelen van
archiefbescheiden voor opname in de
archiefbewaarplaats

Archief:
vernietigingslijsten

Het opstellen van vernietigingslijsten,
hierop komen de dossier omschrijvingen
welke ook persoonsgegevens kunnen
bevatten, ter besluitvorming aanbieden,
getekende vernietigingslijsten bewaren in
archief IDA

Contractregistratie en
beheer

Belastingen
mutatieprocessen

Belastingen controle
gegevens

Uitvoeren WOZ (taxatie)

Bezwaarschriften
gemeentelijke
belastingen en WOZ

Heffingen en
invorderingsadministratie

Sluiten en beheren van overeenkomsten
met leveranciers, archiefaanbieders,
auteursrechthebbenden en aangesloten
organisaties

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Registratie van aan- en
afwezigheid

Registratie en afhandeling van
(ingekomen) documenten om
deze documenten te kunnen
tonen, af te handelen en te
zoeken

Eindverantwoordelijke

College van B&W

College van B&W

Rechtmatige
grondslag

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Documenten om deze
documenten te kunnen tonen,
af te handelen en te zoeken

College van B&W

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Toegankelijk maken
archiefbescheiden voor
bezoekers (dat- en geen watinformatie, dat het dossier er
is)

College van B&W

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Opnemen van
archiefbescheiden

College van B&W

College van B&W

Registreren en vastleggen
welke contracten er zijn.

Betalen, invorderen en
bewaken van de inning.
Ondersteunen financiële
Koppelen Kadastergegevens; binnenhalen
processen. Beheren bruto/netto
bouwvergunningen, muteren taxatieverwerking. Debiteuren,
onderdelen; PMA-HIF; i-WOZ ; koppelen
crediteuren, budgettering,
BAG-gegevens
declaraties en facturen,
boekhouding, etc.
Betalen, invorderen en
bewaken van de inning.
Bepalen juiste vermelding van gebruikers
Ondersteunen financiële
zodat deze aan het juiste object gekoppeld
processen. Beheren bruto/netto
kunnen worden
verwerking. Debiteuren,
Verwerken koppeling Burgerzaken; KvKcrediteuren, budgettering,
mutaties verwerken; leegstandcontrole
declaraties en facturen,
boekhouding, etc.
WOZ taxatie. De verwerking
geschiedt slechts voor: het
heffen, invorderen en uitkeren
Taxeren WOZ-waarde, opstellen en
van belastinggelden; het
definitief maken taxatieverslag. Digitaal
waarderen van onroerende
delen met betrokkene (achter Digi-d);
zaken; het behandelen van
voormelding
geschillen en het doen
uitoefenen van de
accountantscontrole.
Aansluiting LV-WOZ

Bezwaarschriften tegen gemeentelijke
belastingen en WOZ-waarde afhandelen
afhandelen eventueel beroep n.a.v.
(inclusief hoger beroep en cassatie)

WOZ taxatie; het behandelen
van geschillen.
inboeken, verwerken bezwaar
(schriftelijk / digitaal)

Opstellen, registeren en maken van
aanslagbiljet m.b.t. gemeentelijke
belastingen
Invorderen en eventuele aanmaningen

Heffen van decentrale
belastingen en invorderen van
belastinggelden
Proces voor ondersteuning
innen, invorderen en
kwijtschelding privaatrechtelijke
vorderingen.

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Wettelijke verplichting

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Toelichting

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs

Naam, geboortedatum,
cluster

Aanvrager

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

Duur dienstverband

Betrokkene

Interne behandelaars,
raadplegers

Nee

NAW, contactgegevens

Afhankelijk van het
documenttype waarin
Bijzondere
de persoonsgegevens
persoonsgegevens zoals
zijn opgenome.
aangeleverd door steller
Conform de
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers

Nee

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers

Nee

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers

Nee

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Aanvrager

NAW, contactgegevens

Afhankelijk van het
documenttype waarin
Bijzondere
de persoonsgegevens
persoonsgegevens zoals
zijn opgenome.
aangeleverd door steller
Conform de
Selectielijst 2017

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Aanvrager

NAW, contactgegevens

Bijzondere
persoonsgegevens zoals
aangeleverd door steller

NAW, contactgegevens

Archiefwet art 12.
Permantent. Tenzij
Bijzondere
anders overeen
persoonsgegevens zoals
gekomen in
aangeleverd door steller
schenkingsovereenko
mst

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers

Nee

NAW, contactgegevens

Afhankelijk van het
documenttype waarin
Bijzondere
de persoonsgegevens
persoonsgegevens zoals
zijn opgenome.
aangeleverd door steller
Conform de
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Interne behandelaars,
raadplegers

Nee

NAW, contactgegevens

Bijzondere
persoonsgegevens zoals
aangeleverd door steller

7 jaar na het
vervallen van de
financiele
verplichting.

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers

Nee

Debiteur, crediteur

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

7 jaar na het
vervallen van de
financiele
verplichting. 19.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP,
Kadaster,
Handelsregister

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

Nee

Artikel 6 lid 1 sub c AVG

Debiteur, crediteur

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

7 jaar na het
vervallen van de
financiele
verplichting. 19.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP,
Kadaster,
Handelsregister

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

Nee

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Woz

Eigenaar onroerende
zaak, gebruiker
onroerende zaak

NAW, contactgegevens,
PMO nummer,
objectgegevens, AKR
nummer, financiële
gegevens

BSN, A-nummer

maximaal 12 jaar

Betrokkene, BRP,
Kadaster,
Handelsregister

Waterschap,
Belastingdienst,
Waardeeringskamer

Nee

BSN, medische gegevens
, financiële gegevens

maximaal 12 jaar.

Betrokkene, BRP

NAW, geboortedatum,
Eigenaar onroerende
geslacht,
zaak, gebruiker
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
onroerende zaak
BTW gegevens

maximaal 12 jaar

Betrokkene, BRP

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

Artikel 6 lid 1 sub c AVG

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Woz

College van B&W

Wettelijke verplichting

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wettelijke verplichting
Wet WOZ, AWB, WWB,
Verordening
toeristenbelasting,

Aanvrager

Aanvrager

Bedrijven

Eigenaar onroerende
zaak, gebruiker
onroerende zaak

NAW-gegevens,
energiegegevens,
watergegevens, NHRuittreksel,
bewonersgegevens

Archiefwet art 12.
Permanent

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Nee

RBD, waterschap

Nee

1

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Onderzoek Retourpost

Automatische incasso

betalingsverkeer

Betalingsregelingen

Administratie
kwijtscheldingen

Verwerken ontvangst
belastingen en rente

Aanmaningen en postdwangbevelen

Loonvorderingen

Oninbaar verklaringen
van publiekrechtelijke
vorderingen

Verwerkingsactiviteit

Onderzoek reden retour aanslagbiljet

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Heffen van decentrale
belastingen en invorderen van
belastinggelden
Proces voor ondersteuning
innen, invorderen en
kwijtschelding privaatrechtelijke
vorderingen.

Heffen van decentrale
belastingen en invorderen van
belastinggelden
Automatische incasso invoeren of muteren,
Proces voor ondersteuning
en maandelijks uitvoeren
innen, invorderen en
kwijtschelding privaatrechtelijke
vorderingen.

Reguliere betalingen via bank verwerken

Betalingen verrichten

Betalingsregeling

Betalen, invorderen en
bewaken van de inning.
Ondersteunen financiële
processen. Beheren bruto/netto
verwerking. Debiteuren,
crediteuren, budgettering,
declaraties en facturen,

Inboeken, behandelen
kwijtscheldingsaanvragen

Inboeken en verwerken ontvangsten van
belastingaanslagen en bij
termijnoverschrijding, de rente-verwerking

Verzenden aanmaningen bij niet tijdige
betalingen

Loonvordering

Vorderingen oninbaar verklaren en
afboeken

Beoordelen Wob-verzoek, opstellen
Verzoeken op grond van
beschikking, inwinnen zienswijze(n),
de Wet openbaarheid van communicatie betrokkene(n), aanleveren
aan postkamer (verzenden documenten en
bestuur (WOB)
aanleveren aan archief)

Registratie en behandeling
verzoeken om kwijtschelding
gemeentelijke belastingen

Heffen van decentrale
belastingen en invorderen van
belastinggelden
Proces voor ondersteuning
innen, invorderen en
kwijtschelding privaatrechtelijke
vorderingen.
Betalen, invorderen en
bewaken van de inning.
Ondersteunen financiële
processen. Beheren bruto/netto
verwerking. Debiteuren,
crediteuren, budgettering,
declaraties en facturen,
boekhouding, etc.
Betalen, invorderen en
bewaken van de inning.
Ondersteunen financiële
processen. Beheren bruto/netto
verwerking. Debiteuren,
crediteuren, budgettering,
declaraties en facturen,
boekhouding, etc.
Betalen, invorderen en
bewaken van de inning.
Ondersteunen financiële
processen. Beheren bruto/netto
verwerking. Debiteuren,
crediteuren, budgettering,
declaraties en facturen,
boekhouding, etc.
d
e
z
e afhandelen wob-verzoeken,
verwerken van
k
documentaanvragen, en
a
beantwoording.
n
a
l
g
d
u
s
afhandelen vragen. verwerken
a
van documentaanvragen, en
l
beantwoording.
l
e
e

Coördinatie Wobverzoeken

Beoordelen, doorzetten,
ontvangstbevestiging en eventueel
verdagingsbrieven versturen, inhoudelijke
advisering

Veiligheidsinformatie
(management en
systeem)

Informatie voor handhaven openbare orde
Voorbereiden en nemen besluiten
handhaven openbare orde
Registreren persoonsgegevens voor
analyse en onderbouwing besluit.

Uitvoeren openbare orde
bevoegdheden burgemeester

Kennisgeving
demonstratie/betoging

Kennisnemen van demonstraties en
betogingen, vragen advies aan betrokken
partijen, formaliseren afspraken met
betrokkenen en stellen eventueel
voorwaarden aan betoging

afhandeling kennisgeving
demonstraties/betogingen

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wettelijke verplichting
Wet WOZ, AWB, WWB,
Verordening
toeristenbelasting,

Eigenaar onroerende
zaak, gebruiker
onroerende zaak

NAW, contactgegevens

BSN, financiële gegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wettelijke verplichting
Wet WOZ, AWB, WWB,
Verordening
toeristenbelasting,

Eigenaar onroerende
zaak, gebruiker
onroerende zaak

NAW, contactgegevens

BSN, financiële gegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen,
Wettelijke verplichting
Kwijtscheldingsbesluit,
Leidraad invordering
2007

crediteur

NAW, contactgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Besluit begroting en
verantwoording

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen,
Wettelijke verplichting
Kwijtscheldingsbesluit,
Leidraad invordering
2008

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wettelijke verplichting
Wet WOZ, AWB, WWB,
Verordening
toeristenbelasting,

Eindverantwoordelijke

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Besluit begroting en
verantwoording

College van B&W

Wettelijke verplichting

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Besluit begroting en
verantwoording

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Besluit begroting en
verantwoording

College van B&W

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting Wet Openbaarheid van
Bestuur

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Openbaarheid van
Bestuur

Burgemeester

Artikel 6 llid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke
Artikel 172
taak, Algemeen belang Gemeentewet, Opiumwet,
APV

Burgemeester

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke
Artikel 2:3 APV, artikel 5
taak, Algemeen belang
t/m 8 Wet Openbare
Manifestaties

Debiteur, crediteur

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

maximaal 12 jaar

Betrokkene, BRP

RBD, waterschap

Nee

Betrokkene, BRP

RBD, waterschap

Nee

Maximaal 10 jaar

Maximaal 10 jaar

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

Aanvrager

NAW,
geboortegegevens,
autogegevens,
zorgverzekering,
hypotheek

BSN, financiële gegevens

bezwaarmakers

NAW, contactgegevens

BSN, financiële gegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

7 jaar na het
vervallen van de
financiele
verplichting. 19.1
Selectielijst 2017
Maximaal 5 jaar
volgens
invorderingswet. 7
jaar conform 6.1.1.
Selectielijst 2017

Maximaal 10 jaar

Betrokkene, BRP

Betrokkene, BRP

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

Nee

Betrokkene,
Inlichtingenbureau,
BRP

Inlichtingenbureau

Nee

Betrokkene, BRP,
Kadaster,
Handelsregister

RBD, waterschap

Nee

Betrokkene, BRP

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

Nee

Betrokkene, BRP

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

Nee

Nee

Nee

Debiteur, crediteur

7 jaar na het
vervallen van de
financiele
verplichting. 19.1
Selectielijst 2017

Debiteur, crediteur

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

7 jaar na het
vervallen van de
financiele
verplichting. 19.1
Selectielijst 2017

Debiteur, crediteur

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

7 jaar na het
vervallen van de
financiele
verplichting. 19.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

NAW, contactgegevens

Bijzondere
persoonsgegegevens
zoals aangeleverd door
steller

Een jaar na volledige
afhandeling inclusief
juridische en
verantwoordingsproce
dures. 6.1.3.
Selectielijst 2017

manager
betreffende clusters,
coördinator wob,
behandelaar cluster

Betrokken manager
en medewerkers
clusters, WOB
coördinator

Aanvrager

NAW, contactgegevens

Bijzondere
persoonsgegegevens
zoals aangeleverd door
steller

Een jaar na volledige
afhandeling inclusief
juridische en
verantwoordingsproce
dures. 6.1.3.
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Betrokkene

Registratie alle relevante
persoonsgegevens voor
analyse en
onderbouwing besluit

Strafrechtelijke
gegevens

t.a.v. gebieds- en
groepsverbod: 5 jaar,
handhaving o.b.v.
APV: 10 jaar. 12.2 &
12.2.1. Selectielijst
2017

Politie

Politie, USD

Nee

NAW, contactgegevens

Politieke opvatting,
religieuze overtuiging

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de
verwerking

initiatiefnemer

Politie, handhaving

Nee

Aanvrager

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Nee

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

Aanvrager,
belanghebbende

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Nee

2

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Rampen Crisismanagement

Crisismanagement. Alarmering,
ondersteuning en coördinatie bij rampen
en calamiteiten

Inbewaringstelling (IBS)

Beoordeling advies over IBS en
besluitnemen opleggen IBS

Opleggen huisverbod

Burgemeester adviseren bij uitoefenen
bevoegdheden Wet tijdelijk huisverbod.
Beoordeling advies over opleggen
huisverbod en besluitnemen opleggen
huisverbod. En eventuele verlenging.

Opleggen van huisverbod en
opstarten van hulpverlening

Casusoverleg en regievoeren. Onderzoek
signalen en risico's radicalisering en evt.
terugkeer en acties in gang zetten om
risico's te beperken. Ondersteunen
achterblijvers.

Gemeente als regievoerder en
casusoverleg: In kaart brengen
van signalen en risico's in
verband met radicalisering,
uitreizen en terugkeer van
inwoners en zicht krijgen op
problematiek van
achterblijvers;
de acties in gang zetten die de
veiligheidsrisico's in verband
met radicalisering, uitreizen en
terugkeer, beperken en zo
nodig de hulp in gang zetten
voor achterblijvers (inclusief
voorkomen van uitreizen en het
volgen en monitoren van de

Inventariseren en analyseren van
problematisch groepsgedrag en het maken
van plannen van aanpak
regievoeren op de ketensamenwerking.

Gemeente als regievoerder en
casusoverleg: Het opstellen en
uitvoeren van een plan van
aanpak om het
veiligheidsprobleem op te
lossen en/of beheersbaar te
maken

Uitvoeren van Damoclesbeleid

Aanpakken van productie van
middel als bedoeld in lijst I
en/of lijst II van de Opiumwet

Onderzoek radicalisering
en terugkeer

Jeugdgroepenaanpak

Uitvoeren van Opiumwet
(Damoclesbeleid)

Sluiten woning
(Victoriawet)

Onderzoek door middel
van een steekproef uit
het bevolkingsregister

Onderzoek door het
aanschrijven van een
panel van inwoners

Uitvoeren van Victoriabeleid

Onderzoek uitvoeren in opdracht van
(vak)afdelingen en betrokken collegelid

Onderzoek uitvoeren in opdracht van
(vak)afdelingen en betrokken collegelid

1 x per jaar prognoses maken op basis
Prognoses bevolking en
van ontwikkelingen uit het verleden en
huishoudens
inschatting van toekomstige
ontwikkelingen van onder andere
(geanonimiseerd)
woningbouw, migratie, geboorte en sterfte

Cijfers over
ontwikkelingen
woningvoorraad en
woonruimteverdeling
(geanonimiseerd)

Ontsluiten cijfers over ontwikkelingen in
woningvoorraad

1x per jaar informatie op geaggregeerd
Cijfers over
niveau (min. buurtniveau) over de situatie
ontwikkelingen bevolking
en de ontwikkeling van de bevolking in
(geanonimiseerd)
beeld brengen

crisisorganisatie waarschuwen

Personen tijdelijk in bewaring
stellen ter bescherming van
zichzelf en/of anderen

Sluiting van een woning, of een
niet voor het publiek
toegankelijk lokaal bij
verstoring van de openbare
orde rond die woning door
gedragingen in die woning of
dat lokaal of op het erf.
de resultaten uit het onderzoek
worden gebruikt om
onderbouwde (beleids)keuzes
te maken of om beleid te
verantwoorden of uitvoering te
verbeteren.
de resultaten uit het onderzoek
worden gebruikt om
onderbouwde (beleids)keuzes
te maken of om beleid te
verantwoorden of uitvoering te
verbeteren.

inschatting van toekomstige
ontwikkelingen en behoeftes,
zoals woningen en
onderwijsvoorzieningen.

inschatting van toekomstige
ontwikkelingen en behoeftes,
zoals woningen en
onderwijsvoorzieningen.

de statistieken worden gebruikt
om onderbouwde
(beleids)keuzes te maken, om
beleid te verantwoorden, om
afspraken te maken met
samenwerkingspartners

Eindverantwoordelijke

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Bestuurders,
medewerkers,
zaaksafhankelijke
expert,

NAW, contactgegevens,
gegevens voor zover
noodzakelijk voor
bevolkingszorgtaken:
crisiscommunicatie,
acute bevolkingszorg,
herstelzorg

Burgemeester

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Wet veiligheidsregio's

Burgemeester

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Artikel 20 wet BOPZ

Betrokkene

NAW, zaakinhoudelijke
gegevens

Burgemeester

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Wet tijdelijk huisverbod

Slachtoffer,
professional, pleger

NAW, geboortedatum,
contactgegevens,
zaakinhoudelijke
gegevens

Burgemeester

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang Artikel 172 Gemeentewet

Gemeente, politie

NAW, zaakinhoudelijke
gegevens

Burgemeester

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang Artikel 172 Gemeentewet

Deelnemer, jeugdige

Burgemeester

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang
Opiumwet artikel 13b

Eigenaar pand,
overige betrokkenen

Burgemeester

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 174a
Gemeentewet

Bewoners woning,
overige betrokkenen

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub a AVG,
Gedragscode voor de
Publiekrechtelijke
verwerking van
taak, Algemeen belang
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek
Artikel 6a AVG,
Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek

Steekproef van alle
inwoners (18+) of
doelpopulaties

Herkomst
gegevens

Maximaal 2 jaar,
conform artikel 40 lid
5 VWBP

Betrokkene,
betrokken
instanties, BRP

Direct betrokkenen bij
rampenbestrijding

Nee

Dossiervorming
afhankelijk van casus

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de
verwerking

Psychiater

nvt

Nee

Seksuele leven,
dossiervorming
afhankelijk van casus

maximaal 5 jaar. Art
10 lid 1 Wet tijdelijk
Huisverbod

Betrokkene, derden,
politie

Ketenpartners

Nee

Politie

Ketenpartners

Mogelijk

Niet langer dan
Ras of etnische afkomst,
noodzakelijk voor het
politieke opvatting,
doel van de
religieuze overtuiging
verwerking

Politie, buurtwerkers

Nee

NAW, geboortedatum

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de
verwerking

Politie

Nee

NAW, geboortedatum

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de
verwerking

Politie

Nee

Op basis van art. 5,
lid 1 onder e AVG niet
identificeerbaar
bewaren

NAW, contactgegevens

Publiekrechtelijke
Artikel 5 lid 1 sub b AVG,
taak, Algemeen belang
art. 89 AVG

Geselecteerde
personen in de 5 a 6
jaar voorafgaand
aan het startjaar van
de prognose

Geslacht,
geboortedatum,
nationaliteit, postcode,
woonplaats,
overlijdensdatum, anummer, burgerlijke
stand, kinderen, ouders

Publiekrechtelijke
Artikel 5 lid 1 sub b AVG,
taak, Algemeen belang
art. 89 AVG

Geselecteerde
personen in de 5 a 6
jaar voorafgaand
aan het startjaar van
de prognose

Geslacht,
geboortedatum,
nationaliteit, postcode,
woonplaats,
overlijdensdatum, anummer, burgerlijke
stand, kinderen, ouders

inwoner,
ondernemer,
doelgroepen

Bewaartermijn

NAW, geboortedatum

Postcode, Woonplaats, emailadres, Leeftijd

Publiekrechtelijke
Artikel 5 lid 1 sub b AVG,
taak, Algemeen belang
art. 89 AVG

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de
verwerking

Leden van het
burgerpanel (vrije
aanmelding)

Toestemming

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de
verwerking; totdat
betrokkene zich
uitschrijft

BSN, ras, etnische
afkomst

BSN, ras, etnische
afkomst

Op basis van art. 5,
lid 1 onder e AVG niet
identificeerbaar
bewaren

Op basis van art. 5,
lid 1 onder e AVG niet
identificeerbaar
bewaren

A-nummer, adres,
postcode, woonplaats,
nationaliteit, Burgelijke
Op basis van art. 5,
stand,
lid 1 onder e AVG niet
gezinssamenstelling,
ras, medische gegevens
identificeerbaar
geslacht,
bewaren
geboortedatum,
overlijdensdatum, WOZwaarde, kadastrale
gegevens, ouders

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

BRP

Intern repro- en
bodeservice; Extern
postbesteller

Nee

nee

Nee

Door leden zelf
opgegeven

Extern: leverancier
ondersteunende
software

Nee

nee

nee

intern

Intern: O&S

Nee

nee

nee

intern

Intern: O&S

Nee

nee

nee

intern

Intern: O&S

Nee

nee

nee
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Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

1x per jaar informatie op geaggregeerd
Cijfers over
niveau (min. buurtniveau) over de situatie
ontwikkelingen bijstand en de ontwikkeling in de bevolking in beeld
brengen

Wijkmonitor

Aanvragen koninklijke
onderscheidingen

In beeld brengen zorg en ondersteuning op
wijkniveau

Burgers selecteren voor de uitreiking van
koninklijke onderscheidingen

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

de statistieken worden gebruikt
om onderbouwde
(beleids)keuzes te maken, om
beleid te verantwoorden, om
afspraken te maken met
samenwerkingspartners

inzicht op wijkniveau voor de
sociale teams
advies uitbrengen over
decoratievoorstellen en
doorzending naar de
commissaris van de Koning;
ontvangen van beslissing van
minister 'die het aangaat', de
voorsteller van de uitslag op de
hoogte stellen en uitreiken
koninklijke onderscheiding.
Bekendmaking namenlijst aan
de pers

Inspraakproces

Inspraakreacties registreren en verwerken
Inspraak voor een ieder bij het
in een (geanonimiseerde) zienswijze nota;
vaststellen van beleidsplannen
beantwoorden zienswijze en verzenden

Rijbewijzen

i
s
Verzoeker voorzien van juiste
Aanvragen nieuw rijbewijs, verlengen
a
rijbewijs of de inwoner van
rijbewijs, toevoegen/intrekken categorie, a
gemeente informeren dat zijn
afstand doen van categorie op rijbewijs, n
rijbewijs is gevonden danwel
vervanging, vermissing doorgeven voordat g
het gevonden document
nieuw document wordt aangevraagd,
e
terugsturen naar de RDW, als
gevonden rijbewijzen innemen,
l
degene van wie het rijbewijs is
e
niet woont in de gemeente
v
e

omwisselen buitenlands
rijbewijs

Reisdocumenten

Buitenlands rijbewijs omwisselen naar
Nederlands rijbewijs als verzoeker en
document aan de voorwaarden voldoen.

Buitenlands rijbewijs met
verzoek tot omwisseling
opsturen naar RDW

Reisdocument aanvragen, vervangen
verzoeker voorzien van juiste
(zijnde verlengen) of inhouden
reisdocument: paspoort (PN),
aanvragen of vervangen van een paspoort,
ID-kaart, zakenPN, tweede PN,
ID-kaart, vreemdelingen- of
faciliteiten PN, vreemdelingen
vluchtelingendocument. Eventueel met
PN, vluchtelingen PN danwel
opneming van proces-verbaal igv
een reisdocument inhouden
vermissing.

Uitreiken paspoorten en
ID-kaarten en rijbewijzen

Nieuwe documenten uitreiken aan
verzoeker

verzoeker van geldig document
voorzien en op juiste wijze
registreren op de PL

Inklaren
waardedocumenten

Binnengekomen documenten controleren
op juistheid en klaarzetten voor uitreiken
paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen die
van de leverancier komen, controleren en
klaarzetten (inklaren) voor uitreiking

Documenten klaarzetten om uit
te reiken. Reisdocumenten
worden direct na uitreiking op
de PL geregistreerd. (rijbewijs
wordt door RDW geregistreerd)

Burgerzaken: akten
opmaken/aanvullen/corri
geren

Eindverantwoordelijke

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

College van B&W

Publiekrechtelijke
Artikel 5 lid 1 sub b AVG,
taak, Algemeen belang
art. 89. AVG

inwoner,
ondernemer,
doelgroepen

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke
Participatiewet, jeugdwet,
taak, Algemeen belang
wo

cliënten WMO,
Jeugdwet en
participatiewet van
de gemeente

Burgemeester

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Nederlandse
Decoratiestelsel en
Publiekrechtelijke
Reglement op de Orde
taak, Algemeen belang
van de Nederlandse
Leeuw en de Orde van
Oranje-Nassau

Raad

Burgemeester

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 110 Gemeentewet

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke
Art. 111 - 125 Wvw; art.
taak, Algemeen belang
49 lid 4 en hfdst 2 Rr

Burgemeester

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang Art 113 Wvw, art 28 Rr

Burgemeester

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 26 ev, 40 ev, 44
Publiekrechtelijke
ev, 47, 54, 55
taak, Algemeen belang Paspoortwet, Paspoort
Uitvoeringsregeling
Nederland (PUN)

Burgemeester

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Burgemeester

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke
art. 87 PUN
taak, Algemeen belang
art. 119 en 121
Reglement rijbewijzen

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Art. 55 en 56 PUN, art.
122 en 123a Reglement
rijbewijzen

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Art. 1: titel 4 (Burgerlijke
Stand), afd 4 & 5 BW,
art. 1: titel 5 (Het
huwelijk), 5A (Het GP), 9
(Ontbinding van het
huwelijk),10 (Scheiding
van tafel en bed en
vastleggen van rechtsfeiten:
ontbinding van het
geboorte, overlijden, erkenning,
Akten opmaken van geboorte, overlijden,
huwelijk na scheiding van
naamkeuze, huwelijk,
huwelijk/GP, erkenning, naamkeuze ,
tafel en bed),11
geregistreerd partnerschap,
Ambtenaar burgelijke
Publiekrechtelijke
adoptie en latere vermeldingen op de
(Afstemming) BW, art.
adoptie en evt. latere
stand
taak, Algemeen belang
diverse akten plaatsen a.g.v.
10: titel 3 (Het huwelijk),
vermeldingen plaatsen van
aanvulling(en) of een correctie.
4 (Het GP), 5
aanvullingen of correcties op de
(Afstamming), 6
akten in de registers.
(Adoptie) BW; Besluit
burgerlijke stand 1994
(Bbs)
Geboorte conform artt.
43 en 48 Bbs,
Huwelijk/Gp conform
artt. 57, 57a, 57c en 59
Bbs;

Categorieën van
persoonsgegevens

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Bewaartermijn

A-nummer, adres,
postcode, woonplaats,
nationaliteit, Burgelijke
Op basis van art. 5,
stand,
lid 1 onder e AVG niet
gezinssamenstelling,
ras, medische gegevens
identificeerbaar
geslacht,
bewaren
geboortedatum,
overlijdensdatum, WOZwaarde, kadastrale
gegevens, ouders
Op basis van art. 5,
NAW, contactgegevens,
lid 1 onder e AVG niet
details zorg -en
identificeerbaar
ondersteuningsproducten
bewaren

Herkomst
gegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

intern

Intern: O&S

Nee

intern, CBS

Betrokken
professionals,
beleidsmakers,

Nee

Betrokkene

Provincie,
Commissaris van de
Koning, landelijk
onafhankelijk college,
minister van
binnenlandse zaken

Nee

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

nee

nee

n.v.t.

n.v.t.

NAW, telefoon, e-mail,
geboortedatum,
geboorte plaats,
Burgelijke stand,
nationaliteit

Permanent. 6.1.5.
Selectielijst 2017

Belanghebbende

NAW, contactgegevens

Afhankelijk van het
proces waarbinnen de
reactie is binnen
gekomen. Conform
Selectielijst 2017

Betrokkene

Aanvrager

A-nummer, Naam,
adres, woonplaats,
geboortedatum
geboorteplaats,
telefoonnummer,
handtekening aanvrager

BSN, pasfoto

aanvraag digitaal
bewaard door RDW,
Bijlagen tot 1 jaar na
aflopen
geldigheidsduur van
uitgegeven document
door gemeente
(papier)

Betrokkene, BRP

Aanvrager
Betrokken
Rijksdiensten

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Aanvrager

A-nummer, Naam,
adres, woonplaats,
geboortedatum
geboorteplaats,
telefoonnummer,
handtekening aanvrager

BSN, pasfoto

niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel waarvoor de
persoonsgegevens
zijn verkregen

Betrokkene, BRP

Aanvrager
Betrokken
Rijksdiensten

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Aanvrager

A-nummer, Naam,
adres, woonplaats,
geboortedatum
geboorteplaats, geslacht,
telefoonnummer,
nationaliteit, lengte,
handtekening, ouders

BSN, pasfoto

11 jaar voor doc die 5
jaar geldig zijn en 16
jaar indien langer
geldig (Selectielijst
2017 5.14 en 5.1.5.
en art. 72 lid 4 PUN)

Betrokkene, BRP

Aanvrager
Betrokken
Rijksdiensten

Nee

nvt

nvt

Aanvrager

Naam, geboortedatum,
geboorteplaats, geslacht,
nationaliteit, geslacht,
handtekening

BSN, pasfoto

max 3 maanden na
ontvangst
documenten van
RvIG en RDW

Betrokkene, BRP

Aanvrager
Betrokken
Rijksdiensten

Nee

nvt

nvt

Aanvrager

Naam, BSN,
geboortedatum,
geboorteplaats, geslacht,
nationaliteit, geslacht,
handtekening

Betrokkene, BRP

Aanvrager
Betrokken
Rijksdiensten

Nee

nvt

nvt

inwoner, ouder,
partner, aangever,
getuige, erkenner

Naam, geboortedatum,
geboorteplaats, geslacht

Betrokkene, BRP

aanvrager

is mogelijk

nvt

nvt

Aanvrager,
genomineerde

BSN, pasfoto

Niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel van de
verwerking
De aangifte is
permanent te
bewaren. Opschonen
gegevens kan na 50
(overlijden) . 75
(huwelijk en
partnerschap) en 100
jaar (geboorte).
18 maanden voor de
bescheiden t.b.v. het
opmaken van de akte
Voor erkenning en
naamkeuze geldt een
termijn van 18
maanden nadat deze
als latere vermelding
aan de geboorteakte
is geplaatst.

Beleidsmedewerker
RO
belanghebbende/kete
npartners
(overheid/externe
adviesbureaus)

Nee
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Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Burgerzaken: verzoeken
afschrift of uittreksel uit
de registers van de
burgerlijke stand

Verzoeken om informatie uit de burgerlijke
stand afhandelen. Beoordelen en afschrift
of uittreksel verstrekken.
afschrift of uittreksel uit gevraagde
register verstrekken indien toegestaan.
Innen leges tenzij vrijgesteld

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

verzoeker van informatie (een
uittreksel of afschrift) uit de
registers van de burgerlijke
stand voorzien

Huwelijk / partnerschap

Kenbaar maken van een huwelijk of
alle gegevens beoordelen (of
partnerschapkenbaar making verwerken
betrokkenen een huwelijk of
tot digitaal dossier en op een afgesproken
partnerschap mogen aangaan)
datum het huwelijk of partnerschap
en invoeren om een dossier aan
rechtsgeldig te kunnen en mogen
te leggen.
voltrekken

benoemen
(buitengewoon)
ambtenaar van de
burgerlijke stand

(B)ABS, evt. uit andere
gemeente, benoemen om in
(B)ABS, eventueel uit andere gemeente,
gemeente een
benoemen om in gemeente huwelijk of
huwelijk/partnerschap te
partnerschap te mogen voltrekken. ABS in
mogen voltrekken. En ABS voor
gemeente benoemen om ook álle andere
gemeente benoemen om ook
rechtsfeiten in akten te mogen vastleggen.
alle overige akten op te mogen
maken.

Verkiezingen - stempas

Verkiezingen stembureaus

stempas omzetten naar
kiezerspas of volmacht

Op basis van kiezersbestand stempas
versturen aan alle kiesgerechtigden

alle kiesgerechtigden voorzien
van een stempas

Stembureauleden zoeken, benoemen en
uitkeren van de vergoeding
alle stembureaus voorzien van
aanschrijven stembureauleden die in het
voldoende stembureauleden,
stembureauledenbestand staan en nieuw
benoemen stembureauleden en
aangemelde stembureauleden, hen
hen een vergoeding uitkeren
benoemen, en uitkeren van de vergoeding
aan hen

Stempas omzetten naar kiezerspas of
kiesgerechtigde stem uit laten
volmacht afgeven en het verwerken in het brengen buiten eigen gemeente
kiezersbestand. Stempas wordt
of een ander laten stemmen in
digitaal/fysiek ingenomen
een andere gemeente

Eindverantwoordelijke

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Ambtenaar burgelijke
Publiekrechtelijke
stand
taak, Algemeen belang

Ambtenaar burgelijke
Publiekrechtelijke
stand
taak, Algemeen belang

Geboorte conform artt.
43 en 48 Bbs,

College van B&W

Huwelijk/Gp conform
Publiekrechtelijke
artt. 57, 57a, 57c en 59
taak, Algemeen belang
Bbs;

Burgemeester

artt. K1 t/m K11 Kieswet;
Publiekrechtelijke
artt. K1 en K2 Kiesbesluit
taak, Algemeen belang artikel 6, eerste lid onder
e AVG

College van B&W

artt. J11 t/m J14 Kieswet
Publiekrechtelijke
artikel 6, eerste lid onder
taak, Algemeen belang
e AVG

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Aanvrager, partner

Naam, geboortedatum,
geboorteplaats, geslacht

NAW, geboortedatum,
geboorteplaats, geslacht,
telefoonnummer,
nationaliteit,
handtekening, ouders,
partner, voormalige
bruidspaar, getuigen
partners, kinderen,
verblijfsrecht,
getuigen:
Geslachtsnaam,
geboortedatum,
handtekeningen

BSN, kopie ID

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

Verklaring ter
voorkoming van
schijnhuwelijken
wordt 12 jaar
bewaard (BBS art.
28)

kiezersbestand
vervalt op datum
verkiezingen.

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

NAW, geslacht,
geboortedatum,
contactgegevens

BSN

Wordt bewaard tot de
volgende verkiezing
en geactualiseerd.
Gegevens van leden
die dan niet meer
meedoen, worden
verwijderd.

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

kiesgerechtigde

Burgemeester

artt. K1 t/m K11 Kieswet;
Publiekrechtelijke
artt. K1 en K2 Kiesbesluit
taak, Algemeen belang artikel 6, eerste lid onder
e AVG

kiesgerechtigde

NAW, telefoonnummer,
e-mailadres

Kopie ID

kiezersbestand
vervalt op datum
verkiezingen, fysieke
ingenomen stempas
wordt direct na
inname vernietigd.
Overige bescheiden 5
jaar. 5.1 Selectielijst
2017

Politieke opvatting

tot de nieuwe raad is
geïnstalleerd

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

3 maanden

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

optiedossiers 12 jaar,
Koninklijk Besluit 110
NAW, geboortedatum,
jaar (bewijs van IND
nationaliteit,
BSN, strafrechtelijke
dat iemand de Ned.
geboorteplaats,
veroordelingen, strafbare nationaliteit krijgt),
verblijfsrecht, kinderen,
feiten, kopie ID, kopie ID
kopie van
opleidingen, diploma's,
kinderen
naturalisatieverzoek
certificaten,
wordt vernietigd
dossiernummer,
nadat verzoek is
afgehandeld

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

lijst met genodigden
min. 1 jaar bewaard (
uitgenodigden hebben
1 jaar om naar een
naturalisatieceremoni
e te komen, daarna
vervalt het verkrijgen
van het
Nederlanderschap)

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Nee

nvt

nvt

5 jaar

Betrokkene, BRP

financiele
administratie

Nee

nvt

nvt

Burgemeester

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang Hoofdstuk O en P Kieswet

kiesgerechtigde

NAW, geslacht,
geboortedatum

Leges aan IND betalen

Betrokkene, BRP

18 maanden ná
voltrekking huwelijk
/partnerschap,

NAW, geslacht,
geboortedatum

uiteindelijke uitslag van de
verkiezing bepalen

Afdragen ontvangen leges

nvt

kiesgerechtigde

Verkiezingen: controle
stemproces

afdracht leges
naturalisatie

nvt

nvt

Inleveren stempassen van stemmen die
zijn uitgebracht, processen-verbaal van
stembureaulid, stembiljetten.
controleren of processen-verbaal goed zijn
ingevuld en alle stempassen en
stembiljetten zijn ingeleverd.

verzoeker voorzien van
minimaal noodzakelijke
financiële middelen en/ of
middelen in natura

Nee

nvt

NAW, BSN, kopie id,
geboortedatum

Aanvraag voor bijzondere bijstand in
ontvangst nemen. Beoordeling aanvraag.
Bijzondere bijstand voor
Na instemming wordt
aanvraag naturalisatie naturalisatieaanvraag verder in gang gezet
en indien van toepassing vindt verrekening
plaats.

aanvrager

Nee

kiesgerechtigde

Naturalisatieceremonie

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij
het proces

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG
taak, Algemeen belang

Organiseren naturalisatieceremonie voor
toegkende naturalisaties

20 jaar

Betrokkene, BRP

Burgemeester

Verzoeker en evt. gezinsleden
een verklaring van
verbondenheid af laten leggen
en bewijs van
Nederlanderschap uitreiken (bij
naturalisatie:KB, bij
optie:besluit).

Herkomst
gegevens

5 jaar na vervallen
bevoegdheid. o.b.v.
bijlage 6 regeling BRP

kiesgerechtigheid van
ondersteuner controleren.
Inname voor deelname nieuwe
partij aan verkiezing.

Naturalisatie

Bewaartermijn

(b)abs

Controleren gegevens van de kandidaten
en van ondersteuningsverklaringen en
inname van de formulieren

Verzoek van inwoner met evt.
gezin om de Nederlandse
nationaliteit te verkrijgen
afhandelen

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Naam, adres,
woonplaats, geslacht,
telefoonnummer,
nationaliteit,
handtekening

Verkiezingen:
kandidatenlijsten en
ondersteuning-verklaring

Dossier samenstellen voor de beoordeling
of iemand in aanmerking komt voor de
Ned. nationaliteit.

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Burgemeester

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG
taak, Algemeen belang

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Art. 5 Regeling
verkrijging en verlies
Nederlanderschap (RVVN)

College van B&W

Burgemeester

Burgemeester

Aanvrager

naturalisandus

NAW

wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Participatiewet,
participatieverdening,
participatiebeleidsregel,
Verordening en beleid
bijzondere bijstand en
gemeentelijke
beleidsregel meer doen

Aanvrager

NAW, bewindvoering,
telefoonnummer, emailadres, partner,
kinderen

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Art 13 lid 1 RWN i.r.t.
Besluit Optie- en
Naturalisatiegelden (BON)

Aanvrager

Naam,
geboortedatum,dossiern
ummer

BSN, financiële
gegevens, kopie ID

5

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Burgerzaken: aanvragen Aannemen verzoek tot verklaring omtrent
gedrag en doorsturen naar COVOG (
verklaring omtrent
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent
gedrag
Gedrag)

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Toelichting

Afhandelen verzoek

Burgemeester

klacht van de burger
oplossen/behandelen

College van B&W

Publiekrechtelijke
Artikel 6 llid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang
Hoofdstuk 9 Awb

registeren, doorzetten naar vakafdeling ter
afhandeling, afhandelen, vernietigen van
een klacht

Formele
klachtenafhandeling
gedragingen
medewerkers

e
e
n
Informatie verstrekken over de inhoud van a Afhandelen van de klacht
de klachtInformatie verstrekken over de l
(formele procedure) van
inhoud van de klacht (m.b.t. gedraging g burgers over gedragingen van
medewerker), beoordelen, horen
e
medewerkers
m
e
n

Klachtencoördinatie

Rechtmatige
grondslag

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke
artikel 30 wet justitiële en
taak, Algemeen belang
strafvorderlijke gegevens

Behandelen klachten
algemeen

Coördineren van formele klachten en
zorgen dat deze binnen de vakafdeling
worden afgehandeld

Eindverantwoordelijke

klachten registreren,
controleren en afhandeling.

Verordening voor de
klachtenbehandeling
2012

College van B&W

Wettelijke verplichting

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Algemene Wet
Bestuursrecht

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Aanvrager

NAW, geboortedatum,
geboorteplaats,
nationaliteit,
telefoonnummer, emailadres, arbeidsrelatie

BSN

inwoner

NAW

Klachtindieners

NAW, contactgegevens

Betrokkene

Betrokken afdeling,
Klachtenfunctionaris,
Klachtencoordinator,
Manager betreffende
medewerker

Nee

Nee

Maximaal 5 jaar 13.1
Selectielijst 2017

6 maanden

intern/aanvrager

intern

Nee

nvt

nvt

niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel waarvoor de pgg
zijn verkregen;

intern/aanvrager

extern

Nee

nvt

nvt

Betrokkene, BRP

intern

Nee

nvt

nvt

intern

intern

Nee

nvt

nvt

Artikel 6 lid 1 sub e AVG

inwoner

NAW

Onderzoek instellen naar
woon/verblijfplaats burger

kwaliteitscontrole

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub e AVG

inwoner

NAW, contactgegevens,
gerelateerde

identiteitsmanagement

College van B&W

Wettelijke verplichting

Aanvrager

Naam, BSN,
geboortedatum,
geboorteplaats

Registratie en administratie van
Het in rekening brengen van het tarief
de gemeentelijke
t.b.v. het onderhoud gedenktekens,
begraafplaatsen en grafrechten.
grafbedekking en dergelijke, danwel
Overledenen, rechthebbenden,
rechthebbende per aanschrijving
graven, orders, facturen,
verplichten een beschadiging te herstellen
uitvaartondernemingen, etc.

nvt

Naam,
telefooonnummer, emailadres

Wettelijke verplichting

begraven:
onderhoudskosten en
herstellen
beschadigingen

nvt

inwoner

College van B&W

Begraven: vergunning
gedenkteken

Nee

nvt

politie/BOA van foto voorzien
om een persoon te identificeren

Registratie en administratie van
Vergunningsaanvraag in behandeling
de gemeentelijke
nemen, toetsen en evt. toekennen
begraafplaatsen en grafrechten.
vergunning. Monument wordt getoetst aan Overledenen, rechthebbenden,
enkele eisen
graven, orders, facturen,
uitvaartondernemingen, etc.

intern betrokkenen bij
het proces

nvt

Op verzoek van politie of buitengewoon
opsporingsambtenaar pasfoto opzoeken
i.v.m. identificatie van een persoon

Registratie en administratie van
de gemeentelijke
begraafplaatsen en grafrechten.
Overledenen, rechthebbenden,
graven, orders, facturen,
uitvaartondernemingen, etc.

Betrokkene, BRP

Nee

Verstrekken van pasfoto
aan politie/BOA

begraven: Het op verzoek
van een rechthebbende
Het op verzoek van een rechthebbende
van het graf beëindigen om afstand te doen van het recht op een
particulier graf
van het contract / huur
van het graf

Maximaal 5 jaar. 13.1
Selectielijst 2017

intern betrokkenen bij
het proces

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang Artikel 160 Gemeentewet

Het op verzoek van een rechthebbende
overschrijven van een recht

nvt

intern/aanvrager

College van B&W

het op verzoek van een
rechthebbende overschrijven
van een recht op naam van een
natuurlijk persoon of
rechtspersoon

nvt

Medewerker

afspraak maken aan de balie,
via PCA of via internet

Begraven: het op verzoek
van een rechthebbende
overschrijven van een
recht

Nee

niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel waarvoor de pgg
zijn verkregen;

Afspraak maken voor/door de verzoeker

Registratie en administratie van
de gemeentelijke
Aanschrijven en desgewenst verlengen van
Begraven: het verlengen
begraafplaatsen en grafrechten.
rechten op particuliere graven,
Overledenen, rechthebbenden,
van uitsluitende rechten
urnengraven en urnennissen
graven, orders, facturen,
uitvaartondernemingen, etc.

extern

naam,
personeelsnummer

Afspraken registeren
KCC

College van B&W

Betrokkene, BRP

Betrokkene, BRP

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Origineel exemplaar
wordt 1 jaar bewaard

Maximaal 5 jaar. 13.1
Selectielijst 2017

Overzicht van personen die een
melding hebben gedaan

Begrafenissen en
crematies

Herkomst
gegevens

NAW, contactgegevens

Incident (agressie) registreren in intern
systeem

j
aannemen en het laten
e
plaatsvinden van een
Registratie en administratie van de
r
begrafenis of crematie en
gemeentelijke begraafplaatsen en
o
facturering
grafrechten. Overledenen,
e
het verlenen van een
rechthebbenden, graven, orders, facturen, n
uitsluitend recht tot het
uitvaartondernemingen, etc.
m
begraven of het bijzetten van
Het verstrekken van informatie m.b.t.
a
een asbus in een particulier graf
graven, grafrechten, asbestemmingen etc. r
of tot het bijzetten van een urn
i
in een urnengraf, -nis of -tuin
s

Bewaartermijn

Klachtindieners

Incidentenregistratie
agressie en geweld

controle op echtheid
identiteitsbewijzen

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Betrokken afdeling,
Klachtencoordinator,
Manager betreffende
medewerker,
incidenteel

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Arbowet art 3, nader
uitgewerkt in Arbobesluit
en Arbocatalogus
Wettelijke verplichting
Agressie en Geweld 2.0,
sector Gemeenten en
gemeentelijk
agressieprotocol

Adresonderzoeken

BSN

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

Pasfoto

Pasfoto

Archiefwet,
toevoeging aan
persoonslijst
niet langer dan
noodzakelijk voor het
doel waarvoor de pgg
zijn verkregen;
Tot 1 jaar na de
verlopen van de
verleende vergunning
of het verstrekken
van de informatie.
11.1 Selectielijst
2017

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er
uitvaartvereniging

Nee

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er
uitvaartvereniging

Nee

medewerkers
Ingenieursbureau en
Wijkbeheer

Nee

BSN

1 jaar. Selectielijst
11.3 Selectielijst
2017

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er
uitvaartvereniging

Nee

BSN

Tot 1 jaar na de
verlopen van de
verleende vergunning
11.1 Selectielijst
2017

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er
uitvaartvereniging

Nee

BSN

7 jaar voor de met de
financien betrokken
gegevens. 1 jaar voor
de overige gegevens

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er, ingenieursbureau
uitvaartvereniging

Nee

BSN

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

BSN

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

BSN

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

Tot 1 jaar na de
verlopen van de
verleende vergunning
of het verstrekken
van de informatie.
11.1 Selectielijst
2017
Tot 1 jaar na de
verlopen van de
verleende vergunning
of het verstrekken
van de informatie.
11.1 Selectielijst

Betrokkene,
gemachtigde, BRP

6

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Begraven: verwijderen
grafbedekking

Na afstand van het grafrecht verzoekt de
rechthebbende het monument te
verwijderen van het graf

Registratie en administratie van
de gemeentelijke
begraafplaatsen en grafrechten.
Overledenen, rechthebbenden,
graven, orders, facturen,
uitvaartondernemingen, etc.

Opgraven

Het opgraven van een lijk met een
vergunning van de burgemeester danwel
met toestemming van de rechthebbende
op het graf

Registratie en administratie van
de gemeentelijke
begraafplaatsen en grafrechten.
Overledenen, rechthebbenden,
graven, orders, facturen,
uitvaartondernemingen, etc.

Ruimen van een graf

Registratie en administratie van
het ruimen van een graf op last van de
de gemeentelijke
houder van de begraafplaats, danwel met begraafplaatsen en grafrechten.
toestemming van de rechthebbende van
Overledenen, rechthebbenden,
het particuliere graf
graven, orders, facturen,
uitvaartondernemingen, etc.

Registratie en administratie van
de gemeentelijke
Bepalen bestemming van de as en
begraafplaatsen en grafrechten.
Aanvraag asbestemming
facturering
Overledenen, rechthebbenden,
graven, orders, facturen,
uitvaartondernemingen, etc.
Betalen, invorderen en
Handelingen beschrijven: aanmaken van
bewaken van de inning.
een crediteur, het inboeken van de
Ondersteunen financiele
Crediteuren: betaalbaar
factuur, het doorboeken en betaalbaar
processen. Beheren bruto/netto
stellen facturen
stellen van de goedgekeurde factuur, het
verwerking. Debiteuren,
archiveren van de factuur.
crediteuren, budgettering,
declaraties en facturen,
Betalen, invorderen en
Handelingen beschrijven: aanmaken van
bewaken van de inning.
een debiteur, inboeken van de factuur, het
Ondersteunen financiele
Debiteuren / innen
versturen van een factuur en registreren processen. Beheren bruto/netto
facturen
van de inkomst / afletteren, archiveren
verwerking. Debiteuren,
van de factuur.
crediteuren, budgettering,
declaraties en facturen,

Interne controle (
Uitvoeren interne controle op (veelal
financiële
materiële) processen in de gemeentelijke
rechtmatiogheidscontrole
interne organisatie
)

Post verzending

Het kopiëren en verzendklaar maken van d
uitgaande brieven, het afboeken in het i
DMS, het verzorgen van interne afschriften t
en archiefexemplaren en het verzenden i
van de brief naar
s
belanghebbende(n)/geadresseerde(n)
w

Mailings/ nieuwsbrieven
verzorgen

Het op verzoek van vakafdelingen
verzorgen van uitgaande mailings

Registratie
klantencontacten
Economische zaken

Het registreren van klantgegevens en
contacten. Relatiebeheer, CRM,
klantcontacten.

Basisregistratie adressen
en gebouwen (BAG)

Basis registratie kadaster
(BRK)

Toetsen op financiele
rechtmatigheid

formeel afhandelen van
aanvragen en verzoeken,
informatieverstrekken etc

informatie verstrekken aan
geinteresseerden / betrokkenen

het onderhouden van relaties
met klanten of organisaties.

J
a
Beheer landelijk basisregistratie voor de
n
gemeente. Mutaties straatnamen
Actueel houden basisregistratie
D
(nieuw/wijziging), mutaties
Adressen en Gebouwen.
u
huisnummering, versturen kennisgeving
Geometrische gegevens.
n
naar betrokkenen
n
i
Beheer landelijk registratie kadaster
v.w.b. Eigendomsinformatie

t.b.v. interne processen
wijzigingen doorvoeren

Eindverantwoordelijke

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Wettelijke verplichting
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdensgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Besluit begroting en
verantwoording

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Besluit begroting en
verantwoording

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Besluit begroting en
verantwoording

College van B&W

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Wettelijke verplichting Artikel 6 lid 1 sub e AVG,

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Bewaartermijn

BSN

1 jaar na het
verwijderen van het
monument. 11.1
Selectielijst 2017

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er, ingenieursbureau
uitvaartvereniging

Nee

BSN

Tot 1 jaar na het
opgraven van het lijk.
11.1 Selectielijst
2017

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er, ingenieursbureau
uitvaartvereniging

Nee

BSN

Tot 1 jaar na het
opgraven van het lijk.
11.1 Selectielijst
2017

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er, ingenieursbureau
uitvaartvereniging

Nee

BSN

Tot 1 jaar na het
bestemmen van de
as. 11.1 Selectielijst
2017

Financiën, Openbaar,
BRP,
begrafenisonderneme
begrafenisondernem
r, steenhouwer,
er
uitvaartvereniging

Nee

Betrokkene, BRP

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

Nee

Betrokkene, BRP

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

Nee

intern

Gemeentelijk
deurwaarder, curator,
accountant, RBD,
waterschap

Nee

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers,
tekstverwerking

Nee

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers

Nee

Debiteur, crediteur

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

7 jaar. 18.1
Selectielijst 2017

Debiteur, crediteur

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

7 jaar. 18.3
Selectielijst 2017

Debiteur, crediteur

NAW, geboortedatum,
geslacht,
BSN, financiële gegevens
contactgegevens, KvK en
BTW gegevens

10 jaar. 25.1
Selectielijst 2017

Aanvrager

NAW

Bijzondere
persoonsgegegevens
zoals aangeleverd door
steller
Bijzondere
persoonsgegegevens
zoals aangeleverd door
steller

Afhankelijk van het
type document en het
bijbehorende proces.
Conform de
Selectielijst 2017
Afhankelijk van het
type document en het
bijbehorende proces.
Conform de
Selectielijst 2017

Herkomst
gegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

College van B&W

Wettelijke verplichting Artikel 6 lid 1 sub e AVG,

Aanvrager

NAW

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
bevordering van het
Publiekrechtelijke
ondernemersklimaat
taak, Algemeen belang
(sociaal economisch
beleid 2015-2018)

Ondernemers

NAW, contactgegevens,
zakelijkinhoudelijke
gegevens, functie

Niet langer dan
noodzakelijk voor
doel

Betrokkene, derden
(KvK)

Ondernemers

Nee

College van B&W

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Wet Basisregistraties
Adressen en Gebouwen

eigenaren

NAW, contactgegevens,
geboorte, overlijden

BSN

Permanent maar wel
geactualiseerd.
19.1.4 Selectielijst
2017

Betrokkene,
kadaster

gemeenten, kadaster

Nee

College van B&W

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Wet basisregistraties
kadaster en topografie

eigenaren

NAW, contactgegevens,
geboorte, overlijden

BSN

Permanent maar wel
geactualiseerd.
19.1.4 Selectielijst
2017

Betrokkene,
kadaster

gemeente

Nee

Naam

Pasfoto

Gebruiksduur

Betrokkene

Toegang gebouwen

regitreren geautoriseerde personen en
toegang tot gebouw en eventuele
specifieke compartimenten

Beveiliging gebouw tegen
onbevoegde toegang

College van B&W

Gerechtvaardigd
belang bedrijfsvoering

Interne bedrijfsvoering
AVG art. 32

Medewerkers,
schoonmaak en
onderhoud, externe
beveiliging,
catering/schoonmaa
k, gasten

Gebruikersondersteuning
functioneel beheer

Oplossen van incidenten in/met
(bedrijfs)applicaties

Continuiteit bedrijfsvoering

College van B&W

Gerechtvaardigd
belang bedrijfsvoering

Interne bedrijfsvoering
AVG art. 32

Medewerkers,
raadsleden

Naam

Pasfoto

5 jaar. 15.1
Selectielijst 2017

intern

aanvragers,
behandelaars

Nee

oplossen van incidenten
in/met office-applicaties

Verhelpen van problemen waar
eindgebruikers tegenaan lopen via
schermovername, zowel door de eerste
lijnondersteuning als door de tweede
lijnondersteuning.

Continuiteit bedrijfsvoering

College van B&W

Gerechtvaardigd
belang bedrijfsvoering

Interne bedrijfsvoering
AVG art. 32

Medewerkers,
raadsleden

Naam

Pasfoto

Niet langer dan
noodzakelijk voor
doel

intern

aanvragers,
behandelaars

Nee

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Nee
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Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Behandelen
bezwaarschriften
algemene kamer

Verwerkingsactiviteit

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

m
u
v
b
Registreren, ontvangstbevestiging sturen, e
besluit nemen over het
premediation, hoorzitting (ambtelijk of l
bezwaarschrift behorend bij het
bestuurlijk), inwinnen (extern) deskundig a
fysieke domein (o.a. APV,
advies, opstellen advies over te nemen s
Wabo, Wro, subsidies en
beslissing op het bezwaarschrift,
t
verkeersbesluiten)
toezending en administratieve afhandeling. i
n
g
l
i

Registreren, ontvangstbevestiging sturen,
besluit nemen over het bezwaar
Behandelen van
premediation, (ambtelijk) horen, inwinnen
(o.a. Pw en aanverwante
bezwaarschriften sociale (extern) deskundig advies, verweerschrift,
regelgeving, Wmo, Jeugdwet,
opstellen concept-beslissing op bezwaar en
kamer
subsidies, Wet Kinderopvang)
toezending en administratieve afhandeling

Behandelen van
gerechtelijke (civiele)
procedures

Registreren, voeren van de procedure
namens de verantwoordelijke

Verzekeringen schades

Registreren van (verzekerde) schades,
eventueel ontvangstbevestiging aan
derden, inwinnen (extern/intern)
informatie schade oorzaak en/of
veroorzaker, schade melden bij
makelaar/verzekeraar, eventueel overleg
met schade-experts, afhandeling
makelaar/verzekeraar controleren en
daarna afdoeningsbrief, eventueel
wel/geen betaling

BIBOB-onderzoeken

Mede-beoordelen of BIBOB-toets nodig is.
Indien dit het geval is de gegevens
versleuteld naar het Landelijk Bureau
Bibob (LBB)verzenden; contact
onderhouden met LBB; indien nodig
aanvullende informatie aan LBB
verstrekken; overleg met intern cluster
VTH, IB op basis van het gegeven advies
door LBB.

In behandeling nemen van
klachten die gericht zijn aan
griffie of een medewerker
daarvan of raadslid en de
indiener van een antwoord
voorzien.

p
e
t
e
r
registratie en afhandeling van
v
verzekerde schades
i
s
s
e
rj
a
Waar nodig een BIBOB
n
onderzoek doen ter voorkoming
w
dat de overheid criminele
i
activiteiten faciliteert ende
l
concurrentiepositie van
l
bonafide ondernemers
e
beschermen.
m
v

Eindverantwoordelijke

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Meldingen openbare
ruimte (MOR)

Het beantwoorden van vragen
en het laten uitvoeren van
fysieke maatregelen ten
behoeve van het beheer van de
Openbare Ruimte.

College van B&W

Afhandeling verzoeken
om informatie

Verstrekken van informatie schriftelijk of
mondeling, bij schriftelijke afhandelingen
aanleveren aan postkamer

dienstverlening

College van B&W

Terugbelverzoeken

Het doorzetten van een terugbelnotitie
voor afhandeling van de klantvraag

Maken, beheren, raadplegen,
etc. van een afspraak tussen
burgers, bedrijven en
ambtenaren

College van B&W

Openbare ruimte :
bruikleen of verhuur

In behandeling nemen, beoordelen,
weigeren of afsluiten van beheer-,
bruikleen- of verhuurovereenkomsten met
particulieren

e
e
n
a
l
Het verwerken van
Het beoordelen van Cv's en het selecteren
g
sollicitatiegegevens t.b.v.
van de kandidaten, het voeren van
het verwerken van gegevens
e
sollicitatiegesprekken, het invullen
t.b.v. indiensttreding nieuwe
indiensttreding nieuwe
m
mutatieformulier, het aanstellen van de
medewerkers
medewerkers en
e
nieuwe medewerker
stagiaires
n
e
m
a
k

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Toelichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wabo, bouwverordening

Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen

Categorieën van
betrokkenen

Aanvrager,
indieners,
bezwaarmakers

Aanvrager

Artikel 35, 36 en 36 BBZ

Het registreren en doorzetten van een
melding openbare ruimte naar de
betreffende afdeling, aannemer
Schriftelijke, telefonische of digitale
meldingen worden geregistreerd en
afgehandeld in het zaaksysteem

beheer openbare ruimte

Rechtmatige
grondslag

College van B&W

College van B&W

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang
Hfst 9 Awb

Gerechtvaardigd
belang

Artikel 6 lid 1 sub f AVG,
Interne bedrijfsvoering

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Wet BIBOB, Drank en
Horecawet

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke taak /
Publiekrechtelijke
Algemeen belang: Artikel
taak, Algemeen belang
108 Gemeentewet,
hoofdstuk 5 Awb

Categorieën van
persoonsgegevens

NAW, contactgegevens,
zaakgegevens, KvKgegevens

NAW, geboortedatum,
nationaliteit,
telefoonnummer,emailadres

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

BSN

Bewaartermijn

5 jaar. 13.1
Selectielijst 2017

5 jaar indien geen
financiele
consequenties. Indien
BSN, financiële gegevens
wel financiele
consequentie dan 7
jaar. 13.1 & 13.1.1.
Selectielijst 2017

Indieners van
klachten,
raadsleden,
griffiemedewerkers

Naam, contactgegevens

5 jaar na
afshandeling van de
klacht inclusief
gerechtelijke
procedure. 13.1
Selectielijst 2017

indieners claims,
betrokkenen

NAW, contactgegevens,
financiele gegevens

Ondernemers,
beheerders,
bedrijfsleiders,
organisatoren

NAW, contactgegevens

BSN, financiële
gegevens,
strafrechtelijke gegevens

Herkomst
gegevens

Betrokkene, BRP

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?
Aanvrager,
bezwaarmaker,
inzage krijger,
financiëel beheer,
uitvoering/handhavin
g, regionale
uitvoeringsdienst,
adviesorganen,
welstandscommissie,
monumentencommiss
ie, Bibob, kadaster
ihkv Wkpb, BAG,
BWB, Veiligheidsregio

Betrokkene, BRP,
Suwinet

Nee

Betrokkene

Griffie gemeente
Noordoostpolder

Nee

7 jaar. 26.1.1.
Selectielijst 2017

Betrokkene

medewerker
afhandeling schades,
financiële
administratie

Nee

Maximaal 2 jaar

Betrokkene,
adviesinstanties,
BRP

Politie, Financieel
beheer,
Veiligheidsregio,
Bibob,
Toezichthouders

Nee

5 jaar. 15.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Aanvrager,
bezwaarmaker,
inzage krijger,
financiëel beheer,
uitvoering/handhavin
g, regionale
uitvoeringsdienst,
adviesorganen,
welstandscommissie,
monumentencommiss
ie, Bibob, kadaster
ihkv Wkpb, BAG,

Nee

NAW, contactgegevens,
naam rechtspersoon

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
taak, Algemeen belang Artikel 160 gemeentewet

Aanvrager

Naam,
telefooonnummer, emailadres

1 jaar. 6.1.3
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

intern

Nee

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG
taak, Algemeen belang

Aanvrager

NAW, contactgegevens

1 jaar. 6.1.3
Selectielijst 2017

Betrokkene

Medewerkers

Nee

Aanvrager

NAW, contactgegevens,
overeenkomst,
handtekening

10 jaar na afloop van
de overeenkomst.
16.1 Selectielijst
2017

Betrokkene, BRP

medewerkers
Ingenieursbureau,
Wijkbeheer,
Financiële
administratie

Nee

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioeneerden

NAW, geboortedata,
nationaliteit, geslacht,
sollicitatiegegevens,
verzekeringen,
nevenfuncties,
functionele gegevens,
betrekkingsomvang

Indien
indienstgetreden dan
tot 10 jaar na einde
dienstverband. 17.1
Selectielijst 2017
Indien niet
indienstgetreden dan
28 dagen. 17.2.1
Selectielijst 2017

Betrokkene

P&O, leidinggevende,
arbodienst

Nee

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

BSN, kopie ID

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Nee

Aanvrager,
indieners,
bezwaarmakers

BSN

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?
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Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Indiensttreding van medewerkers
verzorgen. Aanmelden medewerkers zodat
zij de beschikking krijgen over de juiste
middelen om hun werk uit te voeren.
Aanmaken, aanpassen en verwijderen
Personeels-administratie
personeelsgegevens. Werving en
aanstelling, registreren van diploma's,
getuigschriften, certificaten, beoordeling,
beloning, verzuim en verlof.

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Dossiervorming personele
gegevens.

Inzageverzoeken in
personeelsdossier (door
betrokken medewerker)

Verstrekken van informatie uit het
personeelsdossier aan de betrokken
medewerker

Personeelsmanagement en
informatie. Dossiervorming
personele gegevens.
Aanmaken, aanpassen en
verwijderen
personeelsgegevens. Werving
en aanstelling, beoordeling,
beloning, verzuim en verlof.

registratie ingehuurde
externe medewerkers

Het registreren en opnemen van
overeenkomsten/contracten van tijdelijk
arbeidskrachten in het zaaksysteem.
Contractbewaking

Personeelsmanagement en
informatie.

Personeelsmanagement en informatie.
Dossiervorming personele gegevens.
Verzuimbegeleiding (wet
Aanmaken, aanpassen en verwijderen
begeleiding zieke medewerkers
personeelsgegevens. Werving en
poortwachter)
aanstelling, beoordeling, beloning, verzuim
en verlof.

Verwerking mutaties interne medewerkers
Personeelsmutaties vast
inclusief verwerken beëindigen
personeel
dienstverband

Salarisadministratie

Salarisadministratie. Berekenen,
vastleggen en betalen van salarissen,
vergoedingen etc.

arbeidsongeschiktheidsv Registratie van gegevens ten behoeve van
arbeidsongeschiktheidsverzekering
erzekering

loonbeslagen

Verwerken en uitvoeren loonbeslagen

Personeelsmanagement en
informatie. Dossiervorming
personele gegevens.
Aanmaken, aanpassen en
verwijderen
personeelsgegevens. Werving
en aanstelling, beoordeling,
beloning, verzuim en verlof.

Correcte uitbetaling salarissen,
vergoedingen, uitkeringen aan
vaste medewerkers

Personeelsmanagement en
informatie. Dossiervorming
personele gegevens.
Aanmaken, aanpassen en
verwijderen
personeelsgegevens. Werving
en aanstelling, beoordeling,
beloning, verzuim en verlof.

Salarisadministratie.
Berekenen, vastleggen en
betalen van salarissen,
vergoedingen etc.

Eindverantwoordelijke

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Rechtmatige
grondslag

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

BSN, kopie ID

Afhankelijk van het
type document en het
bijbehorende proces.
Conform de
Selectielijst 2017

Betrokkene

P&O, leidinggevende,
arbodienst

Nee

P&O, leidinggevende,
arbodienst

Nee

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Artikel 6 lid 1 sub b AVG,
Rechtspositieregeling

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioeneerden

NAW,
sollicitatiegegevens,
Burgelijke stand,
geboortedata,
nationaliteit, geslacht, ,
telefoonnummer.
Betrekkingsomvang,
functiewijziging,
declaraties, gratificaties,
toelagen, aan/verkoop
uren, verzekeringen,
nevenfuncties,
functionele gegevens,
ICE-gegevens,
meldingen agressie en
geweld,
bedrijfsongevallen, kopie
ID

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Rechtspositieregeling

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioeneerden

NAW

1 jaar. 6.1.3
Selectielijst 2017

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W, BRP

Overeenkomst

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Rechtspositieregeling

medewerker

NAW,
sollicitatiegegevens,
functionele gegevens,
contractgegevens

10 jaar na
beeindiging
overeenkomst. 16.1
Selectielijst 2017

Betrokkene

P&O, leidinggevende,
arbodienst

Nee

Rechtspositieregeling

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioeneerden

NAW,
solllicitatiegegevens,
verzuimdatum,
contactmomenten

5 jaar. 3.1
Selectielijst 2017

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W, BRP

P&O, leidinggevende,
arbodienst

Nee

Rechtspositieregeling

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioeneerden

NAW,
sollicitatiegegevens,
Burgelijke stand,
geboortedata,
nationaliteit, geslacht,
telefoonnummer.
Betrekkingsomvang,
functiewijziging,
declaraties, gratificaties,
toelagen, aan/verkoop
uren, erzekeringen,
nevenfuncties,
functionele gegevens,
ICE-gegevens,
meldingen agressie en
geweld,
bedrijfsongevallen,

Afhankelijk van het
type document en het
bijbehorende proces.
Conform de
Selectielijst 2017

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W, BRP

P&O, leidinggevende,
arbodienst

Nee

Artikel 6 lid 1 sub c AVG

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs,
raadsleden, college
van B&W, oud
wethouders

NAW, geboortedata,
nationaliteit, geslacht,
Betrekkingsomvang,
declaraties, gratificaties,
toelagen, aan/verkoop
uren, verzekeringen

7 jaar. 6.1.1.
Selectielijst 2017

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W, BRP

UWV, ABP,
verzekeraars,
belastingdienst

Nee

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Rechtspositieregeling

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioeneerden

1 jaar na het
verlopen van het
recht op deze
verzekering. 28. 1
Selectielijst 2017

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W, BRP

P&O, leidinggevende,
arbodienst

Nee

Artikel 6 lid 1 sub c AVG

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W

7 jaar. 6.1.1.
Selectielijst 2017

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W, BRP

UWV, ABP,
verzekeraars,
belastingdienst

Nee

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Toelichting

NAW, contactgegevens

NAW, Burgelijke stand,
geboortedatum

BSN, kopie ID

BSN, kopie ID

BSN, kopie ID

BSN

BSN

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?
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Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Registratie en
afhandeling van
integriteitsmeldingen

Verwerkingsactiviteit

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Het registreren, onderzoeken en
afhandelen van integriteitsmeldingen

Toetsen integriteit

registratie
nevenwerkzaamheden en
financiële belangen

Procedure melding en registratie van
nevenwerkzaamheden

behandeling
bezwaarschriften
personele
aangelegenheden

Behandeling bezwaarschriften en
ambtelijke ondersteuning
bezwarenadviescommissie personele
zaken (inclusief verslaglegging
hoorzittingen, opstellen adviezen).
Registratie overzicht bezwaarschriften
t.b.v. bewaken termijnen.

In verband met mogelijke
tegenstrijdigheid van belangen
die kan ontstaan, dienen
raadsleden op grond van de
Gemeentewet zowel hoofd- als
nevenfuncties openbaar te
maken.

besluiten over bezwaren m.b.t.
personele aangelegenheden

c
o
o
r
Verwerken en registreren van gegevens
d Personeelsmanagement en
plan -en
n.a.v. gevoerde jaargesprekken.
i informatie. Dossiervorming
beoordelingsgesprekken Jaargespreksverslagen worden opgenomen
personele gegevens.
n
in het pd.
a
t
i
e

neveninkomsten college

Gevonden voorwerpen

klantvragen
beantwoorden (via alle
kanalen)

vragen via mail
beantwoorden

Bewonersbrieven

Bewonersparticipaties

vastgoedontwikkeling:
aan- en verkoop

Registratie en verwerking gegevens i.v.m. uitvoeren rechtspositie politieke
neveninkomsten collegeleden
ambtsdragers

Registreren, bewaren, publiceren,
retourneren, vernietigen van gevonden
voorwerpen (extern)
Het opzoeken, beantwoorden, registeren
en afhandelen van de vraag van de
inwoner of ondernemer

klachten registreren,
controleren en afhandeling.

w
o
Versturen van een mail met daarin het
klachten registreren,
r
antwoord op de vraag van de klant
controleren en afhandeling.
d
t
Omwonenden, bewoners
Omwonenden informeren, opstellen en
informeren over
verzending brief
werkzaamheden of
ontwikkelingen in hun woon ,
e
Beleidsontwikkeling,
e
communicatie naar burgers; hanteren van ncommunicatie met deelnemers.
presentielijst op informatiebijeenkomst a Burgers laten deelnemen aan
brief opstellen
het maken of toetsen van
l
koppelen aan adressen
g nieuwe of bestaande plannen
stukken ter archivering aanbieden
een beleid. Burgerinitiatieven en participatie.
m
e
Opstellen koopovereenkomst
verzending (concept)overeenkomst ter
beoordeling resp. ter ondertekening
concept notariële akte beoordelen
versturen volmacht
stukken ter archivering aanbieden

Onderhouden gebouwinformatie
(oppervlakte, bouwjaar, gebruiksdoel
etc.), terugmeldingen verwerken,
registratie gemeentelijk vastgoed
Verhuur, verkoop gemeentelijk vastgoed:
Vastgoedontwikkeling en
opstellen overeenkomst
-Beheer
verzending overeenkomst ter
ondertekening
stukken ter archivering aanbieden
uitvoeren overeenkomst:
versturen nota en innen

Verhuur van
sportgebouwen

Registratie, aannemen,
beheren.

vastgoedontwikkeling, aan- en
verkoop (b.v.
woningbouwkavels)

Eindverantwoordelijke

Raad

Raad

College van B&W

College van B&W

Raad

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 15, derde lid
Gemeentewet
Publiekrechtelijke
Artikel 6 van het
taak, Algemeen belang
reglement van orde van
de gemeenteraad
Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Kieswet V3
Artikel 12 lid 1
Publiekrechtelijke
Gemeentewet
taak, Algemeen belang
Artikel 12 lid 2
Gemeentewet

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Algemene Wet
Bestuursrecht

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Rechtspositieregeling

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 15, derde lid
Gemeentewet,
Publiekrechtelijke
Artikel 6 van het
taak, Algemeen belang
reglement van orde van
de gemeenteraad

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG

College van B&W

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG
taak, Algemeen belang

Algemene Wet
Bestuursrecht

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

Raadsleden
gemeente
Noordoostpolder

Namen

Financiële gegevens

Raadsleden, college
leden, medewerkers
gemeente
Noordoostpolder

Naam, werkgever,
contactgegevens

Zittingsperiode
raadsleden

Klachtindieners

NAW, contactgegevens

5 jaar. 13.1
Selectielijst 2017

Betrokkene

Betrokken afdeling,
Klachtencoordinator,
Manager betreffende
medewerker

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioeneerden

NAW,
sollicitatiegegevens,
schaalindeling,
verzekeringen,
nevenfuncties,
functionele gegevens,
ICE-gegevens,
meldingen agressie en
geweld,
bedrijfsongevallen

BSN, financiële gegevens

10 jaar. 4.1.6
Selectielijst 2017

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W, BRP

P&O, leidinggevende,
arbodienst

Nee

Raadsleden,
collegeleden
gemeente
Noordoostpolder

NAW

Financiële gegevens

10 jaar na einde van
zittingsperiode. 17.3
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Belangstellenden,
personeelsadministrat
ie

Nee

Vinder, eigenaar

NAW, contactgegevens

5 jaar. 19.1
Selectielijst 2017

Betrokkene

KCC

Nee

klanten,
vragenstellers

NAW,
contactgegevens,geboort
edatum

1 jaar. 20.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Betrokken afdeling,
Klachtencoordinator,
Manager betreffende
medewerker

Nee

klanten,
vragenstellers

NAW, contactgegevens

1 jaar. 20.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Betrokken afdeling,
Klachtencoordinator,
Manager betreffende
medewerker

Nee

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

10 jaar. 12.1.7.
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Belangstellenden,
personeelsadministrat
ie

Nee

Betrokkene, BRP

Belangstellenden,
personeelsadministratie

Nee

Nee

College van B&W

Wettelijke verplichting

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Inspraakverordening

omwonenden,
belanghebbenden

NAW,
geboortegegevens,
contactgegevens,
geslacht

opvattingen

1 jaar. 20.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Medewerkers

Nee

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Inspraakverordening

omwonenden,
belanghebbenden

NAW,
geboortegegevens,
contactgegevens,
geslacht

opvattingen

1 jaar. 20.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Medewerkers

Nee

College van B&W

Art. 160 lid 1 sub e
Gemeentewet,
Art. 6 eerste lid sub b en
e AVG,
Uitvoering grondbeleid

Kopers en
belangstellenden
onroerend goed

NAW, contactgegevens,
overeenkomst, KVKnummer

BSN

Archiefwet 1995
artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd

Betrokkene, BRP

BFPC

Nee

Gebruikers /
huurders en
bezoekers, kopers
en belangstellenden

NAW, contactgegevens,
overeenkomst, KVKnummer

BSN

Archiefwet 1995
artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd

Betrokkene, BRP

BFPC

Nee

NAW, contactgegevens,
overeenkomst, KVKnummer

BSN

Intern

BFPC, RO

Nee

vastgoedontwikkeling, aan- en
verkoop, Registratie van
gemeentelijke vastgoed
eigendommen en de daarbij
horende overeenkomsten. Niet
vastleggen objecten zelf (BAG)

College van B&W

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk
Het maken van roosters voor
voor het maken van roosters voor de
de verhuur van sporthallen en
verhuur van gemeentelijke sporthallen aan
het voldoen van betalingen van
particulieren en rechtspersonen en het
huurders
voldoen van betalingen

College van B&W

Overeenkomst

Art. 160 lid 1 sub e
Gemeentewet,
Publiekrechtelijke
Art. 6 eerste lid sub b en
taak, Algemeen belang
e AVG,
Uitvoering grondbeleid

Overeenkomst

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

Huurders

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

10

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

opstellen conceptovereenkomst
mailen concept ter beoordeling aan
SO/VTH, contractant
verzending overeenkomst ter
ondertekening
ter inzage legging overeenkomst
stukken ter archivering aanbieden
opdracht tot verzending nota

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Eindverantwoordelijke

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

rechtmatige grondexploitatie

Raad

Overeenkomst

Art. 160 lid 1 sub e
Gemeentewet,
Art. 6 eerste lid sub b en
e AVG,
Uitvoering grondbeleid

afhandelen
planschadeaanvragen

Schriftelijk informeren over procedure ,
inschakelen externe adviseur, opdracht
aan externe adviseur
opdracht tot betaling schadebedrag,
stukken ter archivering aanbieden

Registreren van
planschadeaavragen, het
beoordelen daarvan en het
reageren op aanvragen.

Raad

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Awb

Belanghebbende

NAW, contactgegevens

duurzame ontwikkeling
stimuleren

Subsidieaanvraag behandelen, toekennen
of weigeren, beschikking opstellen,
betaling.

Versnelling duurzame
ontwikkeling

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Subsidieregeling
Toekomstfonds 2017.

Aanvrager

NAW, contactgegevens

bestemmingsplan
opstellen en vaststellen

Aanvragen voor bestemmingsplannen
behandelen.

Aanvragen voor
bestemmingsplannen
behandelen en betrokkenen en
externe partijen informeren.

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Afdeling 3.4 Awb

Indieners van een
zienswijze

NAW, contactgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Artikel 108 juncto artikel
Wettelijke verplichting
160 eerste lid van de
Gemeentewet

Grondexploitatie contractvorming

Beroepsprocedure tegen Door Raad van State gevraagde informatie Het beoordelen of het verzoek
bestemmingsplan of
opsturen, verweerschrift met daarin
van de afzender aanleiding
reactie op beroepschriften naar Raad van geeft tot feitelijk handelen van
uitwerkingsplan en
State sturen, zitting bij Raad van State
de gemeente
wijzigingsplan
Aanvraag principeverzoek behandelen

Een principebesluit nemen op
bepaalde plannen van een
aanvrager

College van B&W

Behandeling zienswijzen (beantwoorden
zienswijzen en verzenden
zienswijzennota),
Opstellen ruimtelijke onderbouwing en
behandeling van zienswijzen op
ontwerpbesluit t.b.v.
omgevingsvergunning voor het afwijken
van het bestemmingsplan

Behandelen zienswijze

College van B&W

Verzoeken om
maatregelen of
aanpassing van het
beleid

Onderzoeken mogelijkheden en
beantwoorden

Beantwoorden van verzoeken
om maatregelen en/of
aanpassing van beleid

College van B&W

Wettelijke verplichting

Verzoek
verkeersmaatregel

Beoordelen van het verzoek om een
verkeersbesluit te nemen.Afweging maken
of een verkeersbesluit genomen moet
worden met inachtneming van wet- en
regelgeving en beleidskaders. En het
informeren van de aanvrager over de
uitkomst hiervan

Nemen van een besluit tot een
verkeerswijziging of een
afwijzing daarvan

College van B&W

College van B&W

Publiekrechtelijke
taak, Algemeen belang

Principeverzoek
bestemmingsplan

zienswijzen
bestemmingsplannen

Subsidieverlening
restauratiekosten
monumenten en
beeldbepalende panden

Beoordelen aanvraag en begroting;
vaststellen subsidie (brief), controleren
uitvoering, uitbetalen (via subsidieflow)

s
u
b Behoud en verbetering van
s
monumenten en
i
beeldbepalende panden
d
i

Registratie aanvraag vergunning of
ontheffing, adviesaanvraag intern,
verlenen of weigeren vergunning,
publiceren vergunning, opleggen van
legesen archiveren.
Afhandelen meldingen

Het voorkomen van verstoring
van de openbare orde of het
veroorzaken van onveiligheid
binnen de leefomgeving

Publiceren van vergunning op perceel

Bekendmaking van vergunning
beslissing

College van B&W

Vergunningen o.b.v.
Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing
of weigering, publiceren, archiveren,

Vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke
Verordening, Algemene
Subsidie Verordening,
Algemene Verordening

College van B&W

Drank- en
horecavergunning en
exploitatievergunning

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing
of weigering, publiceren, archiveren,
verlening gedoogverklaring, ontheffing
sluitingsuur

Omgevingsvergunningen
en meldingen

Omgevingsvergunningen
publiceren

voldoen aan drank -en
horecawet en APV

College van B&W

Burgemeester

Kopers, verkopers,
belangstellenden
onroerend goed

Verzoeker

NAW, contactgegevens,
overeenkomst, KVKnummer

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

BSN

Archiefwet 1995
artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd

intern

BFPC, RO

Nee

7 jaar. 6.1.1.
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

medewerker RO,
eventueel
ketenpartners

Nee

Betrokkene, BRP

Beleidsmederwerker
RO

Nee

Betrokkene, BRP

Medewerkers RO
belanghebbende /
ketenpartners

Nee

Betrokkene, BRP

Medewerker RO
juridische afdeling
Advocaten
Rechtbank

Nee

Nee

10 jaar na
vaststelling. 8.1
Selectielijst 2017
Archiefwet 1995
artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd.

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

NAW, contactgegevens

Permantent bewaren.
13.1.3 Selectielijst
2017

Betrokkene, BRP

Medewerker RO
Ketenpartners
(overheid/externe
adviesbureaus)

Algemeen belang

Uitvoeren voortoetsing
slagingskans
bestemmingsplan

Aanvrager

NAW, contactgegevens

maximaal 20 jaar.
6.2.1. Selectielijst
2017

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Afdeling 3.4 Awb

Aanvrager

NAW, contactgegevens

maximaal 20 jaar.
6.2.1. Selectielijst
2017

Betrokkene, BRP

Medewerkers RO
belanghebbende /
ketenpartners

Nee

Belanghebbende

NAW, contactgegevens

Afhankelijk van het
type document en het
bijbehorende proces.
Conform de
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Medewerkers RO
belanghebbende /
ketenpartners

Nee

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting Wegenverkeerswet artikel
15, BABW paragraaf 5

Aanvrager

NAW, contactgegevens

1 jaar na het nemen
van het besluit. 9.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Medewerkers RO
belanghebbende /
ketenpartners

Nee

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Subsidieregeling
Toekomstfonds 2017.

Aanvrager

NAW, contactgegevens

7 jaar. 8.1.8
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Beleidsmederwerker
RO

Nee

Betrokkene,
adviesinstanties,
BRP

aanvrager,
bezwaarmaker,
financieel beheer,
Regionale
Uitvoeringsdienst,
adviesorganen,
Welstandscommissie,
monumentencommiss
ie, kadaster,
Veiligheidsregio, BAG
en BWB

Nee

Aanvrager

Inwoners

Nee

Betrokkene,
adviesinstanties,
BRP

politie, team
handhaving,

Nee

Betrokkene,
adviesinstanties,
BRP

politie, financieel
beheer,
Veiligheidsregio,
RIEC,
toezichthouders, team
handhaving

Nee

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Artikel 110 Gemeentewet

Artikel 6c AVG, Wabo,
Woningwet, Bouwbesluit
2012, APV,
Bomenverordening
Noordoostpolder 2005,
Gemeentewet
APV, Activiteitenbesluit,
Wet Milieubeheer

Aanvrager,
bezwaarmaker,
omwonende

NAW, contactgegevens,
zaakgegeven, Kvkgegevens

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG, Wabo,

Aanvragers,
omwonenden,
bezwaarmakers,
gemachtigden

Adres

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG, APV, ASV,
Wet milieubeheer, AWB,
BGBOP, AVOI

Aanvrager,
indieners,
bezwaarmakers

NAW, contactgegevens
betrokkene, KvK
gegevens

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting Drank en horecawet, APV,
wet BIBOB

ondernemers,
beheerders en
bedrijfsleiders van
de inrichtingen,
organisatoren van
evenementen

BSN

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens, Kvkstrafrechtelijke
gegevens,
gegevens, politiegegvens
arbeidsgegevens

Indien een
vergunnging dan
permanent te
bewaren 11.1.6.
Selectielijst 2017.

1 jaar. 11.1
Selectielijst

1 jaar. 11.1
Selectielijst

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

11

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Eindverantwoordelijke

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Eigenaren en
bewoners

NAW, contactgegevens,
KvK nummers

5 jaar. 6.1.8.
Selectielijst 2017

Eigenaren en
bewoners

NAW, contactgegevens,
diploma's certificaten

Eigenaren,
bewoners, bedrijven,
evenementenorganis
aties

NAW, contactgegevens

Registratie klacht, verzoek om handhaving
of constatering van overtreding,
opsporen en handhaven
handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen
Handhaving op Wabo en
activiteiten die in strijd zijn met
vastleggen, verzoeken om handhaving
de woningwet, milieuwet en
Wet ruimtelijke ordening
afwijzen of toewijzen, Maken
wet ruimtelijke ordening
invorderingsbeschikking, uitvoering
invordering

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG
wabo, woningwet, wet
milieubeheer en wet
ruimtelijke ordening,
activiteitenbesluit, APV,
Bomenverordening
Noordoostpolder 2005,
Bouwbesluit 2012

Handhaving
vergunningen APV en
ASV

Registratie klacht, verzoek om handhaving
of constatering van overtreding,
opsporen en handhaven
handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen
activiteiten die in strijd zijn met
vastleggen, verzoeken om handhaving
de Algemene plaatselijke
afwijzen of toewijzen, Maken
Veordening
invorderingsbeschikking, uitvoering
invordering

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
APV

Handhaving
vergunningen Drank en
horecawet

Registratie klacht, verzoek om handhaving
of constatering van overtreding,
handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen
opsporen en handhaven
vastleggen, verzoeken om handhaving
activiteiten die in strijd zijn met
afwijzen of toewijzen, Maken
de Drank en horecawet
invorderingsbeschikking, uitvoering
invordering

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Drank en horecawet

Registratie en bijwerken van beperkende
Uitvoering Wet
situaties op specifieke stukken grond zoals
kenbaarheid
dwangsom, monument, grondvervuiling,
gasopslag, tankopslag, bomlocatie etc.
publiekrechtelijke
Invullen
inschrijfformulier a.d.h.v. besluit,
beperkingen onroerende
doorsturen
naar GEO, verwerken in
zaken
Kadaster (door GEO)

Cyclorama's (openbare
ruimte in beeld)

gebruik in interne processen tbv beheer
en opderhoud fysieke leefomgeving

Opleggen van een
strafbeschikking

In geval van een persoon die een
overtreding (op heterdaad) begaat op
grond van de APV, afvalstoffenverordening
of Drank- en Horecawet kan een
bestuurlijke strafbeschikking worden
opgelegd.

Opleggen parkeerboetes

Registreren van kenteken van een
voertuig dat in overtreding is van de
Wegenverkeerswet en koppelen aan
kentekenhouder zodat beschikking kan
worden opgelegd. Gegevens van
kentekenhouders worden doorgezonden
aan CJIB zodat beschikking kan worden
opgelegd.

Vernieuwing
dagactiviteiten

Sociale werkvoorziening

voldoen aan wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen

t.b.v. BGT, BAG,
WOZ,Handhavingsprocessen

Opleggen strafbeschikking

Opleggen van boetes op grond
van de Wegenverkeerswet

Een netwerk van organisaties, inwoners en
deelnemers aan activiteiten om te komen t.b.v.. Organiseren overleggen,
tot vernieuwing in dagactiviteiten door
bijeenkomsten
uitwisseling of bijeenkomsten

Maatschappelijke participatie van clienten
bevorderen, met als doel terugkeer naar
arbeidsproces

Het verwerken van
persoonsgegevens vom
terugkeer naar het
arbeidsproces te bevorderen

Ontvangst melding cliënt
Intakegesprek, start zoektermijn
Opstellen zoektermijn verslag
Check op inschrijving als werkzoekende bij
UWV
Verwerken van
Voeren van begeleidende gesprekken +
persoonsgegevens om jongeren
verslaglegging
van 18 - 27 jaar maximaal te
Regionaal jongerenloket
Bij ieder afspraak
activeren en ondersteunen bij
sollicitatieactiviteitenoverzicht in ontvangst
een aanvraag levensonderhoud
nemen, Opdrachtkaart invullen en laten
ondertekenen door cliënt
Na einde zoektermijn cliënt overdragen
naar betreffende regiogemeente
Dossier overdragen naar betreffende
regiogemeente
t
Ter bevordering van het
e
ondernemersklimaat de
Ondernemers
Uitnodiging en bevestiging versturen en a
relevante betrokkenen voor
mogelijk nasturen stukken
m
netwerkbijeenkomsten
netwerkbijeenkomsten/activiteit
E
en uitnodigen.
Z
Behandelen aanvragen voor
vergunningen in het kader van
Behandelen aanvragen
In behandeling nemen, toetsen,
de uitvoering marktverordening
beschikken
en APV. Registratie
standplaatsen (markt)
geïnteresseerden voor
marktstandplaats en

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Kenbaarheid
Wettelijke verplichting
Publiekrechtelijke
Beperkingen

Eigenaren en
bewoners

NAW, contactgegevens

College van B&W

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG
taak, Algemeen belang

Eigenaren en
bewoners

adresgegevens

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Raad

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Woningwet, Milieuwet,
Wettelijke verplichting wet ruimtelijke ordening,
APV, Wetboek van
Strafrecht

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wegenverkeerswet

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
WMO, Participatiewet

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
WWB, IOOW, IOAZ, en
Wettelijke verplichting
sociale
zekerheidswetgeving

Sociale
zekerheidswetgeving,
IOAZ, IOAW, BBZ.
Participatiewte

College van B&W

Wettelijke verplichting

College van B&W

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG
taak, Algemeen belang

College van B&W

Gemeentewet,
Milieuwetgeving,
Marktverordening, APV,
AVG

Wettelijke verplichting

Eigenaren en
bewoners

Eigenaren en
bewoners

Organisaties van
dagactiviteiten,
deelnemers aan
dagactiviteiten,
geïnteresseerde
inwoners,
initiatiefnemers

Uitkeringsgerechtigd
e

beeldmateriaal (geblurd)

Bewaartermijn

Betrokkene, BRP

Welstandscommissie,
bezwarencommissie,
Politie, Justitie,
Rechtbank,
Deurwaarders,
Provincie,
behandelaars, I&M
inspectie

Nee

5 jaar. 6.1.8.
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

voorkomende
adviesorganen

Nee

5 jaar. 6.1.8.
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

voorkomende
adviesorganen

Nee

Permanent bewaren.
19.1.4. Selectielijst
2017

Derden

Welstandscommissie,
bezwarencommissie,
Politie, Justitie,
Rechtbank,
Deurwaarders,
Provincie,
behandelaars, I&M
inspectie

Nee

Permanent bewaren.
19.1.4. Selectielijst
2017

Cyclomedia

Ingebnieursbureau,
handhaving,
belastingen

Nee

Betrokkene, BRP

Welstandscommissie,
bezwarencommissie,
Politie, Justitie,
Rechtbank,
Deurwaarders,
Provincie,
behandelaars, I&M
inspectie

Nee

Nee

10 jaar. 12.2
Selectielijst 2017

NAW, contactgegevens

Herkomst
gegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

NAW, contactgegevens

10 jaar. 12.2
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Welstandscommissie,
bezwarencommissie,
Politie, Justitie,
Rechtbank,
Deurwaarders,
Provincie,
behandelaars, I&M
inspectie

Naam, contactgegevens

10 jaar. 8.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

leden van het
netwerk

Nee

NAW, contactgegevens

15 jaar of zoveel
langer als
verantwoord is i.hk.v.
verantwoorde zorg. 8.
1.1. Selectielijst

Betrokkene, BRP,
UWV

Opdrachtnemers,
indicatie- en
reïntegratiebedrijven

Nee

10 jaar. 8.1
Selectielijst

Betrokkene, BRP,
derden

Sociale recherche,
deurwaarders,
rechtbank, ministerie
BZK,
gezondheidszorginstel
lingen, RDW,
inlichtingenbureau,
IND, COA, UWV,
politie

Nee

BSN

Aanvrager,
onderhoudsplichtigen
, inwonenden,
derden

NAW, contactgegevens

Ondernemers

NAW, contactgegevens

5 jaar. 22.1
Selectielijst

Betrokkene

Medewerkers EZ,
communicatie

Nee

NAW

1 jaar na verlopen
van de vergunning.
11.1 Selectielijst
2017

Betrokkene, BRP

Aannemers,
behandelaars

Nee

Melders

Medische gegevens,
financiële gegevens,
kopie ID

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

GR Ijsselmeergroep

ja
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Naam Verwerking

Registraties
werelderfgoed Schokland

Verwerkingsactiviteit

Nieuwsbrieven opstellen en verspreiden,
ambtelijk en bestuurlijke overleggen
(verslaglegging), website beheren,
uitvoeren van het siteholderschap

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Informeren en informatie
uitwisseling mbt werelderfgoed

Archief Werelderfgoed
Schokland (gesloten)

Historisch archief bijhouden over het
Werelderfgoed

Historisch belang

Archief archeologische
rapporten

Toetsing bestemmingsplannen

Behoud archeologische waarden

WHO verzoeken

Afhandelen vragen. verwerken van
documentaanvragen, en beantwoording.

ten behoeve van het
vesrtrekken gegevens door
verzoeker voor hergebruik

Participatieraad

Overleggen, verslagen maken en
versturen, archiveren

het afstemmen met participatieklankbord- of werkgroepen over
beleid en uitvoeringstaken van
het cluster

Breed overleg van
patiëntencliëntenorangisaties
sociaal domein

Suboverleg gemeente en participatieraad,
organiseren van gezamenlijk overleg met
clienten en patientenorganisaties over
beleidsontwikkeling sociaal domein.

Bevorderen van participatie en
het wederzijds informeren van
zowel gemeente als
belangenorganisaties.

Landelijke verwijsindex
jeugd

Jeugdbeschermings-tafel

Inzien verwijsindex om jongeren zo goed
mogelijk te helpen.

Overleggen, adviseren, verslagen maken,
versturen en archiveren

Jeugdige in beeld waarvan een
redelijk vermoeden is dat
noodzakelijke condities voor
een gezonde en veilige
ontwikkeling naar
volwassenheid wordt bedreigd:
De Jeugdbeschermingstafel is
een organisatieoverstijgend
overleg met de Raad voor de
kinderbescherming. Het JBT
wordt bij elkaar geroepen
wanneer professionals een
kinderbeschermingsmaatregel
overwegen. Daarnaast wordt
het gesprek geleid door een
onafhankelijke voorzitter vanuit
de gemeente. Zorgen over de
veiligheid van kinderen en
jeugd samen met ouders en
kind te bespreken in de
Jeugdbeschermingstafel.

Eindverantwoordelijke

College van B&W

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke
Uitvoeren overeenkomst
taak, Algemeen belang
siteholderschap

Categorieën van
betrokkenen

publiek,
ambtenaren,
bestuurdrs,
bedrijven en
organisaties

Categorieën van
persoonsgegevens

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

NAW

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

5 jaar voor de
algemene informatie.
19.1 Selectielijst
2017. Voor
bestuurlijke gegevens
geldt permanente
bewaring. 19.1.6.
Selectielijst.

Betrokkene

niewsbriefontvangers

Nee

Nee

College van B&W

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG
taak, Algemeen belang

ambtenaren en
bestuurders
betrokken
organisaties

NAW

Archiefbesluit 1995,
artikel 2. Permanente
bewaring

divers

Flevolandschap,
provincie,
Waterschap,
Rijksvastgoedbedrijf,
Rijksdienst Cultureel
erfgoed, LTO,
Cultuurbedrijf,
Schoklands

College van B&W

Publiekrechtelijke
Artikel 6 lid 1 sub e AVG
taak, Algemeen belang

betrokken
ambtenaren (intern)

NAW

Archiefbesluit 1995,
artikel 2. Permanente
bewaring

divers

alleen voor interne
toetsing

Nee

College van B&W

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wettelijke verplichting
Wet WHO

Aanvrager

NAW, contactgegevens

1 jaar. 6.1.3
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

betrokken manager,
medewerkers cluster
en de WHOcoördinator

Nee

deelnemers

NAW, contactgegevens

5 jaar. 22.1
Selectielijst

Betrokkene, BRP

deelnemers

Nee

Leden
participatieraad,
vertegenwoordigers
van patienten en
clienten organisaties

NAW, contactgegevens

Duur lidmaatschap

Betrokkene

deelnemers

Nee

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op de jeugdzorg

jongeren tot 23 jaar
waar professionals
zorgen hebben over
de ontwikkeling van
de jongere

NAW

BSN

1 jaar. 20.1
Selectielijst 2017

diverse instanties,
professionals, BRP

meldingsbevoegde
professionals

Nee

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op de jeugdzorg

jongeren tot 23 jaar
waar professionals
NAW, geboortedatum,
zorgen hebben over
Details over zorg- en
de ontwikkeling van ondersteuningsproducten
de jongere

BSN, Dossiervorming
afhankelijk van casus

1 jaar. 20.1
Selectielijst 2017

diverse instanties,
professionals, BRP

zorgprofessionals en
gemeenteambetnaar

Nee

deelnemers

Naam, contactgegevens

5 jaar. 19.1.11
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

deelnemers
werktafels

Nee

statushouder,
woningstichting

Naam, contactgegevens

5 jaar. 8.1.10
Selectielijst 2017.

Betrokkene,
gemachtigde, BRP

betrokken
medewerkers

Nee

Betrokkene

NAW

bestuurssecretariaat
en advies

Betrokkene,
levernaciers van
attentie

Nee

Gebruikersduur
aangelegde
infrstructuur

Betrokkene, BRP

behandelaars,
uitvoerenden

Nee

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Toestemming

Toestemming

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub a AVG,
Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek
Artikel 6 lid 1 sub a AVG,
Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek

Overleggen, verslagen maken en
versturen, archiveren

Ervaringsdeskundigen helpen
met de beleidsontwikkeling

College van B&W

Toestemming

Regelen van woonruimte voor
statushouders

Huisvesten statushouders, die
na het bereiken van de leeftijd
van 18 jaren niet meer onder
voogdij Nidos vallen en
zelfstandige huisvesting nodig
hebben (in sociale
huurwoningen)

Artikel 6a AVG,
Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Huisvestingswet

Verzending van giften aan bewoners op
basis van aanvraag bestuurssecretariaat
en advies

Verzending van attenties

College van B&W

Afwikkelen van degeneratie (afkopen
onderhoud na werkzaamheden)

Afstemming van
werkzaamheden, verrekening
van onderhoudskosten en

College van B&W

Wettelijke verplichting

Algmene Plaatselijke
Verordening,
Telecomwet, Algemene

Aanvrager

NAW, contactgegevenss,
KvK-nummers

Verzending van personeelsgegevens ten
behoeve van opgave voor opleidingen

Het verzorgen van opleidingen

College van B&W

Overeenkomst

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

Personeel

NAW, contactgegevens,
geboortedatum,
Diploma's en certificaten

Duur
personeelsdossier

Betrokkene

Opleidingsinstanties

Nee

GPS tracking van
dienstvoertuigen

Locatiegegevens bijhouden van
dienstvoertuigen

registratie van werkverveor ten
behoeve van de belastingdienst

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

Personeel

Naam, rijgedrag
(snelheid, werkgebied)

5 jaar

Verzameld door
voertuig en
betrokkene

Belastingdienst,
wijkbeheer

Nee

aanwijzing
verkeersregelaar

aanstellingsbesluit maken en archiveren

In zicht houden welke
verkeersregelaars zijn
geregistreerd bij de gemeente

Burgemeester

Wettelijke verplichting

BABW, AVG

Melders, vrijwilligers

NAW

Betrokkenen

aanvragers

Nee

afhandeling wob-verzoek

College van B&W

Wettelijke verplichting

Wob, AVG

Verzoekers

NAW

Betrokkenen,
derden

Verzoekers

Nee

behandelen aanvragen en
handhaving strijdige activiteiten

College van B&W

Wettelijke verplichting

Wet Kinderopvang

Aanvragers

NAW, contactgegevens,
diploma's en certificaten,
KvK-nummers

Betrokkenen

DUO, GGD

Nee

Werktafels
beleidsontwikkeling met
ervaringsdeskundigen

Huisvesten
statushouders

Behandelen vanInterne
aanvragen voor het
verzenden van attenties
vanuit de gemeente
richting burgers
Aanvragen kabels en
leidingen
Verzorgen van
opleidngen voor
personeel

Beoordelen Wob-verzoek, opstellen
beschikking, inwinnen zienswijze(n),
afhandeling Wob-verzoek communicatie betrokkene(n), aanleveren
aan postkamer (verzenden documenten en
aanleveren aan archief)

Behandelen aanvragen
kinderopvang en
handhaving Wet
Kinderopvang

registreren van aanvragen ihkv de Wet
Kinderopvang. Bij geconstateerde
tekortkoming door de GGD handhavend
optreden.

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?
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Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Opleggen Huisverbod

schrijven beleidsadviezen bij huisverbod
zaken

Aanvraag van uitkering
Het beoordelen van de situatie van de
voor levensonderhoud
betrokkenen om rechtmatigheid voor een
(Participatiewet, IOAW of
uitkering levensonderhoud
IOAZ)

Bezwaar en beroep
procedure uitkering
Bezwaar en beroep
procedure
Participatiewet, IOAW,
IOAZ, BBZ en
minimabeleid

Opleggen bestuurlijke
boete

Terugvordering
onterechte betalingen

Het behandelen van een bezwaarschriften
van de betrokkene op een gemeentelijk
besluit.

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Het schrijven van
beleidsadviezen en versturen
verlenging huisverbod naar
betrokkenen

Voorzien in (aanvullend)
inkomen voor inwoners die
geen andere of onvoldoende
inkomsten kunnen genereren

Het behandelen van een
bezwaar, ingediend door de
betrokkene, en eventuele
vervolgprocedures.

Eindverantwoordelijke

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Burgemeester

Wettelijke verplichting

Wet Tijdelijk Huisverbod

Direct betrokkenen
van
uithuisgeplaatste

NAW

College van B&W

College van B&W

Het behandelen van een bezwaar- of
beroepsschrift van de betrokkene op een
gemeentelijk besluit.
Het behandelen van een ingediend
bezwaar van de betrokkene op een
gemeentelijk besluit.
Het beoordelen van nieuwe gegevens of
informatie m.b.t. een boetewaardige
gedraging. En het opleggen van een
bestuurlijke boete.

Het registreren van vorderingen. En het
verwerken en organiseren van
vorderingen of boetes.

Het beoordelen van de redenen College van B&W
voor het opleggen of afwijken
het opleggen van een boete. En
het oipleggen van een boete.

Het terugvorderen van
onterecht of juist uitgekeerde
betalingen en boetes.

Participatiewet artikel
53a, paragraaf 6.6
Publiekrechtelijke taak IOAW / hst 4, paragraaf
(AVG art 6 lid 1 onder 2, artikel 14
e)
IOAZ / hst 4, paragraaf 2,
artikel 14
Wet Suwi art. 62
Awb Hoofdstuk 6 en 7
Participatiewet artikel
53a, 64
Wet Suwi art. 62
Publiekrechtelijke taak Jeugdwet art. 7.4.0
(AVG art 6 lid 1 onder WMO art. 5.1.1
e)

Artikel 18a
Participatiewet
IOAW Artikel 20a
Publiekrechtelijke taak IOAZ Artikel 20a
(AVG art 6 lid 1 onder Wet Suwi art. 62
e)

College van B&W

Participatiewet Paragraaf
6.4
WMO art. 2.4.1
Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Toezicht op lopende
uitkering

Het verwerken van persoonsgegevens
Vaststellen fraude verstrekte / College van B&W
t.b.v. vaststellen evt. fraude op grond van te verstrekken uitkering d.m.v.
Participatiewet, IOAW, IOAZ
vergelijking van door de
aanvrager opgegeven gegevens
met de feitelijke situatie.

De uitkering aan laten sluiten
Tussentijdse beoordeling Het beoordelen van de vastgestelde
rechtmatigheid
van
een
uitkering,
door
het
bij de rechtmatigheid volgens
lopende uitkering

Uitkeringsadministratie

Uitkeringsgerechtigde
inkomstenvrijlating

College van B&W

vergelijken van nieuwe of ontbrekende
gegevens ten opzichte van reeds
ontvangen gegevens.

de actuele situatie van de
betrokkene.

Het verwerken en betaalbaar stellen van
nieuwe aanvragen en wijzigingen van
uitkeringen.

Het uitkeren van een
College van B&W
bijstandsuitkering en bijzondere
bijstand aan personen die daar
recht op hebben. En het
verwerken van wijzigingen ten
behoeve van de betaling van
uitkeringen.

Het beoordelen van de rechtmatigheid van Uitstroom uit de uitkering
een verzoek om inkomensvrijlating
bevorderen door niet het
volledige inkomen van de
betrokkene op de uitkering te
verrekenen.

College van B&W

Participatiewet artikel
53a. paragraaf 6.6
IOAW / hst 4, paragraaf
2, artikel 14
Publiekrechtelijke taak
IOAZ / hst 4, paragraaf 2,
(AVG art 6 lid 1 onder
artikel 14
e)
Wet Suwi art. 62
Awb paragraaf 5.2
Wetboek van
Strafvordering artikel 141

Participatiewet artikel
Artikel 12, 35, 36 en 36b,
53a, paragraaf 6.6
Publiekrechtelijke taak
IOAW / hst 4, paragraaf
(AVG art 6 lid 1 onder
2, artikel 14
e)
IOAZ / hst 4, paragraaf 2,
artikel 14
Wet Suwi art. 62

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Aanvrager uitkering,
Telefoonnummer, EUitkeringsgerechtigd
mailadres,
en, huisgenoten,
Bankrekeningen,
onderhoudsplichtinge
gegevens over inkomen,
n en kinderen
vermogen en schulden,
Kenteken
NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Bezwaarmaker,
Telefoonnummer, EBezwaarmaker,
mailadres,
derdeBankrekeningen,
belanghebbende(n),
gegevens over inkomen,
gemachtigde(n)
vermogen en schulden,
Kenteken
NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, EUitkeringsgerechtigd
mailadres,
en
Bankrekeningen,
gegevens over inkomen,
vermogen en schulden,
Kenteken
NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Uitkeringsgerechtigd
Telefoonnummer, Een, huisgenoten,
mailadres,
onderhoudsplichtinge
Bankrekeningen,
n en kinderen
gegevens over inkomen,
vermogen en schulden,
Kenteken
Aanvrager uitkering,
Uitkeringsgerechtigd
en, huisgenoten,
kinderen,
onderhoudsplichtinge
n, relaties, getuigen,
derden

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres,
Bankrekeningen,
gegevens over inkomen,
vermogen en schulden,
Kenteken

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Aanvrager uitkering,
Telefoonnummer, EUitkeringsgerechtigd
mailadres,
en, huisgenoten,
Bankrekeningen,
onderhoudsplichtinge
gegevens over inkomen,
n en kinderen
vermogen en schulden,
Kenteken

Participatiewet art. 12,
35, 36 en 36b & 45
IOAW art. 21 en 23
Publiekrechtelijke taak IOAZ art. 21 en 23
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Aanvrager uitkering,
Telefoonnummer, EUitkeringsgerechtigd
mailadres,
en, huisgenoten,
Bankrekeningen,
onderhoudsplichtinge
gegevens over inkomen,
n en kinderen
vermogen en schulden,
Kenteken

Participatiewet art. 31 lid
2 sub y
IOAW art. 8 lid 2
Publiekrechtelijke taak IOAZ art. 8 lid 3
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Aanvrager uitkering,
Telefoonnummer, EUitkeringsgerechtigd
mailadres,
en, huisgenoten,
Bankrekeningen,
onderhoudsplichtinge
gegevens over inkomen,
n en kinderen
vermogen en schulden,
Kenteken

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Bewaartermijn

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1/8.2/8.3
Uiterlijk 2 jaar nadat
procedure is
afgehandeld, tenzij
langere bewaarplicht
Zie VWpb art. 39 lid.
5

Herkomst
gegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Betrokkenen

Betrokkenen

Nee

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa
Benchmark,
bewindvoerder,
Inlichtingenbureau

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa
Benchmark,
Bezwarencommissie,
Rechtbank,
Gemachtigden

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa
Benchmark,
bewindvoerder

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa
Benchmark,
bewindvoerder

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet,
RDW, KVK, DUO,
Belastingdiesnt,
SVB, andere
gemeenten,
werkgevers, GGD,
politie, sociale
recherche,
waarnemingen
fraudemedewerker,
energiebedrijven

CBS, Divosa
Benchmark,
bewindvoerder,
Bezwarencommissie,
Rechtbank

Nee

Sociale Recherche,
politie

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa
Benchmark,
bewindvoerder

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa
Benchmark,
bewindvoerder

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, bewindvoerder

Nee

n.v.t.

n.v.t.

7 jaar

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Zie Selectielijst 2017
12.2.5

Uitkering: 10 jaar
Zie Selectielijst 2017
12.1.1
BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

WMO & Jeugdwet: 15
jaar of zoveel langer
als redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
12.1.2
Uitkering: 10 jaar
Zie Selectielijst 2017
12.1.1

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Uitkering: 10 jaar
Zie Selectielijst 2017
12.1.1

10 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1/8.2/8.3
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Naam Verwerking

Uitkeringsgerechtigde
inkomstenvrijlating
medisch urenbeperkt

Verwerkingsactiviteit

Het beoordelen van de rechtmatigheid van Uitstroom uit de uitkering
een verzoek om inkomensvrijlating
bevorderen door niet het
wegens medische urenbeperking.
volledige inkomen van de
betrokkene op de uitkering te
verrekenen.

Genereren en analyseren Het systematisch organiseren en
analyseren van gegevens over aantallen,
van
managementinformatie. frequentie en afhandeling(tijden) van
aanvragen en wijzigingen.

Aanvraag bijzondere
bijstand, individuele
studietoeslag &
Individuele
inkomenstoeslag

Contractmanagement

Casusregie Sociale
teams

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Het beoordelen van de situatie van de
betrokkenen om rechtmatigheid voor
bijzondere bijstand, IST of IIT vast te
stellen.

Op clientniveau aanbiedingen en uitnutting
van contracten en offertes beoordelen, op
aansluiting tussen indicatie en levering van
ondersteuning.

Het registreren van de situatie in een
statusdocument.

Eindverantwoordelijke

College van B&W

Het anoniem analyseren van
gegevens ter beoordeling en
verbetering van de
bedrijfsvoering.

College van B&W

Voorzien van financiele
ondersteuning voor
noodzakelijke kosten voor
inwoners met een laag
inkomen.

College van B&W

Artikel 31 lid 2 sub n
Participatiewet
artikel 8 lid 7 IOAW
Publiekrechtelijke taak artikel 8 lid 11 IOAZ
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

De situatie van de betrokkenen College van B&W
in kaart brengen voor- of nadat
een familiegroepsplan is
opgesteld of een voorziening is
ingezet.

Opschalen als er zorgen zijn
Raad voor de Kinderbescherming, verzoek m.b.t. de veiligheid
tot onderzoek

Toelichting

AVG art. 5 onder 1 b.
en art. 89

Levering van door de gemeente College van B&W
ingekochtte zorg conform
contracten. En het adviseren bij
offertetrajecten over
conformiteit bij inkoopregels en
-voorwaarden.

Melding i.h.k.v. veiligheid Registratie met het oog op melding bij

Rechtmatige
grondslag

Overeenkomst (AVG
art 6 lid1 onder b)

Participatiewet artikel 12,
35, 36 en 36b, 53a,
paragraaf 6.6
Wet Suwi art. 62

Artikel 10d
Participatiewet
WMO 2015 art. 5.1.1,
5.2.1, 5.2.9
Jeugdwet art. 7.4.0,
7.2.2, 7.3.8, 7.4.1, 7.4.4
Jeugdwet art. 7.4.0
WMO art. 5.1.1

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

Jeugdwet art. 7.4.0
BW 1:240

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Evaluatie sociaal domein Het beoordelen van de ontwikkelingen in
de situatie van de betrokkene.

Ondersteuningsvraag of
Melding

Het beoordelen van de situatie van een
betrokkene die aangeeft ondersteuning te
behoeven.

Het evalueren van de
College van B&W
ontwikkeling van de situatie
van de betrokkene tijdens het
ontvangen van een voorziening.
En het bepalen van
vervolgacties.

Bepalen welke ondersteuning
een betrokkene behoeft. Dit
wordt vastgelegd in het
familiegroepsplan. Het
familiegroepsplan is de basis
voor een aanvraag van een
voorziening i.h.k.v. de WMO of
Jeugdwet.

Het beoordelen en doorvoeren van
Het beheren van de functies
Functioneel beheer
wijzigingen
in
de
applicatie.
Het
aanpassen
van gebruikte applicatie voor
applicaties en databases
van de applicatie in aansluiting op het
proces en de werkwijzen van de
medewerkers. Het analyseren en
corrigeren van gegeven in de database.

een juiste werking van de
applicatie en een juiste wijze
van het opslaan en wijzigen van
gegevens. En het controleren
van opgeslagen gegevens op
juisteheid en integriteit.

Jeugdwet art. 7.4.0
WMO 2015 artikel 5.1.1
Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

Jeugdwet art. 7.4.0
WMO 2015 artikel 5.1.1
Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

Participatiewet artikel
53a, paragraaf 6.6
IOAW / hst 4, paragraaf
2, artikel 14
Publiekrechtelijke taak IOAZ / hst 4, paragraaf 2,
(AVG art 6 lid 1 onder artikel 14
Wet Suwi art. 62
e)
Jeugdwet art. 7.4.0
WMO 2015 artikel 5.1.1
Leerplichtwet, RMC,
IOAW, IOAZ

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Aanvrager uitkering,
Telefoonnummer, EUitkeringsgerechtigd
mailadres,
en, huisgenoten,
Bankrekeningen,
onderhoudsplichtinge
gegevens over inkomen,
n en kinderen
vermogen en schulden,
Kenteken
personen die een
voorziening hebben
aangevraagd,
(hebben) ontvangen
in het sociaal domein

n.v.t.

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Aanvrager uitkering,
Indentificatiebewijs,
Uitkeringsgerechtigd
Telefoonnummer, Een, huisgenoten,
mailadres,
onderhoudsplichtinge
Bankrekeningen,
n en kinderen
gegevens over inkomen,
vermogen en schulden,
Kenteken
BSN
Personen die een
voorziening
ontvangen op basis
NAW, Geboortedatum
van Participatiewet,
BSN
WMO en/of Jeugdwet

Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen, ouders,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners

Clienten WMO,
Jeugdwet,
Participatiewet en
Leerlingen

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

Alle persoonsgegevens
zoals geregistreert bij
verwerkingen in de
applicaties Suite voor
het Sociaal Domein en
Key2Jongerenmonitor

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

n.v.t.

medische gegevens,
detentie

Bewaartermijn

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1/8.2/8.3

n.v.t.

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1/8.2/8.3

Aangegaan: 7 jaar
Zie Selectielijst 2017
12.1.5 / 16.1.1

BSN, financiële
gegegevens, medische
gegevens, religieuze
overtuiging

BSN, financiële
gegegevens, medische
gegevens, religieuze
overtuiging

BSN, financiële
gegegevens, medische
gegevens, religieuze
overtuiging

BSN, financiële
gegegevens, medische
gegevens, religieuze
overtuiging

Niet doorgegaan 1
jaar
Zie Selectielijst
20107 16.2.1
15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs…
Zie Selectielijst 2017
3.1.4/ 3.1.5

Herkomst
gegevens

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

CBS, bewindvoerder

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Suite voor het
Sociaal Domein of
Ket2Jongerenmonito
r

Gemeenteraad,
College van B&W,
Directie,
Management,
Beleidsmedewerkers.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa
Benchmark,
bewindvoerder

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Zorgaanbieder

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Sociale team

Nee

Interventieoverleg,
Samen Veilig, Veilig
Thuis, Politie, GGD,
Maatschappelijk
Werk, melder
(gemeente, Sociale
Teams), Raad voor de
Kinderbescherming

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Sociale team

Nee

CAK, aanbieders
middel,
berichtenverkeer,
SVB

Nee

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens zoals
geregistreerd vanuit
andere
verwerkingen,
Zorgaanbieders

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs…
Zie Selectielijst 2017
3.1.4/ 3.1.5

Melder, Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Raad van
de
Kinderbescherming,
derden

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
12.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.1 / 8.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

Gelijk aan
bewaartermijnen van
de verwerkingen
waarui de registratie
is voortgekomen.

Gegevens zoals
geregistreerd vanuit
andere
verwerkingen, BRP,
Suwinet, DKD,
Inlichtingebueau,
Zorgaanbieders (via
berichtenverkeer),
SVB

15

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Aanvraag Gehandicapte
parkeerkaart

Aanvraag Gehandicapte
parkeerplaats

Melding / Aanvraag
Jeugdwet voorziening

Indicatie administratie
Jeugdwet

Betalingsadministratie
Jeugdwet

Verwerkingsactiviteit

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Eindverantwoordelijke

Het beoordelen van de situatie van de
Gehandicapten de beschikking
betrokkene om het recht op een
geven over een parkeerkaart
gehandicapte parkeerkaart vast te stellen. waarmee zij gebruik kunnen
maken van gehandicapte
parkeerplaatsen die dichtbij
voorzieningen gelegen zijn.

College van B&W

Het beoordelen van de situatie van de
Gehandicapten de beschikking
betrokkene om het recht op een
geven over een persoonlijke
gehandicapte parkeerplaats vast te stellen. parkeerplaats die dichtbij de
eigen woning gelegen is.

College van B&W

Het beoordelen van de situatie van de
betrokkene om een indicatie te geven van
de rechtmatigheid van een voorziening.

Het verwerken, beheren van toewijzingsen afwijzingsbesluiten en facturen

Verwerken en betaalbaar stellen facturen
(declaraties)

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Voorzien van zorg en
College van B&W
ondersteuning aan een jeugdige
betrokkene met een beperking,
stoornis, aandoening of
opgroeiproblemen en het gezin
ten behoeve van participatie in
de samenleving.

Het registreren van toewijzings- College van B&W
en afwijzingsbesluiten en
initieren van het
berichtenverkeer.

Matching van
facturen/declaraties met de
afgegeven indicatie

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer art. 49
Regeling
gehandicapteparkeerkaart
Beleidsregel
Gehandicaptenparkeerkaa
rt (GPK) en
Gehandicaptenparkeerpla
ats (GPP) gemeente
Noordoostpolder 2014
Beleidsregel
Gehandicaptenparkeerkaa
rt (GPK) en
Gehandicaptenparkeerpla
ats (GPP) gemeente
Noordoostpolder 2014

Aanvragers

Jeugdwet art. 7.4.0

Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager,
Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager,
Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager, Melder,

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Jeugdwet art. 7.4.0

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

Jeugdwet art. 7.4.0

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

De uitkering aan laten sluiten
Tussentijdse beoordeling Het beoordelen van de vastgestelde
rechtmatigheid
van
een
uitkering,
door
het
bij de rechtmatigheid volgens
lopende voorziening
vergelijken
van
nieuwe
of
ontbrekende
de actuele situatie van de
Jeugdwet
gegevens ten opzichte van reeds
ontvangen gegevens.

PGB zorgovereenkomst
beoordeling

Aanvraag
leerlingenvervoer

Beheren lopende
voorzieningen
leerlingenvervoer

Leerplichttaken

College van B&W

betrokkene.

Het beoordelen van de situatie van de
betrokkenen om het recht op
leerlingenvervoer vast te stellen.

Jeugdwet art. 7.4.0

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Het beoordelen of de ingediende
Het goedkeuren van
College van B&W
zorgovereenkomst bij de SVB
zorgovereenkomsten die
overeenkomst met de afgegeven indicatie. aansluiten bij de afgegeven
indicatie voor een voorziening
o.b.v. een Perssoons Gebonden
Budget.

Jeugdwet art. 7.4.0
WMO 2015 artikel 5.1.1
Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Een vervoersvoorziening
College van B&W
organiseren en bekostigen voor
kinderen die niet in staat zijn
zelfstandig van en naar een
school te komen.

Verordening
leerlingenvervoer
Publiekrechtelijke taak gemeente
(AVG art 6 lid 1 onder Noordoostpolder Wet op
het primair onderwijs
e)
Wet op het voortgezet
onderwijs

Het beoordelen van informatie en signalen
die plaatsingen tijdens en invloed hebben
op de vervoersvoorziening. En indien
noodzakelijk de organisatie
vervoersvoorziening aanpassen.

Het werkelijke
College van B&W
leerlingenververoer continu aan
laten sluiten op de rechtmatig
verleende voorziening.

Verordening
leerlingenvervoer
Publiekrechtelijke taak gemeente
(AVG art 6 lid 1 onder Noordoostpolder Wet op
het primair onderwijs
e)
Wet op het voortgezet
onderwijs

onderzoek naar verzuim, rapportage over
verzuim, onderbouwen en terugkoppelen
sanctie, signaleren en doorverwijzen.

Schoolverzuim en vroegtijdig
schoolverlaten voorkomen en
herstellen, zodat leerlingen in
staat zijn een startkwalificatie
te behalen./uitvoering van de
leerplichtwet/ bewaken van de
plicht tot en het recht op
onderwijs

College van B&W

Leerplichtwet 1969 art.
16
Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Ouders/voogden,
leerling, vervoerder

Ouders/voogden,
leerling, vervoerder

Bewaartermijn

1 jaar
NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres, Kenteken

Aanvragers

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres, Kenteken

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres,
Bankrekeningen,
gezaghebbende

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres,
gezaghebbende

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres,
gezaghebbende

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres,
gezaghebbende

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres,
gezaghebbende

NAW, Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres, overige
gegevens die in een
klacht zijn opgenomen

NAW, Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres, overige
gegevens die in een
klacht zijn opgenomen

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Betrokkene, BRP

Zie Selectielijst 2017
8.1.14
BSN, medische
gegevens

1 jaar
BSN, medische
gegevens

BSN, medische
gegevens, religieuze
overtuiging

BSN, financiële
gegevens, medische
gegevens

BSN, financiële
gegevens, medische
gegevens

BSN, financiële
gegevens, medische
gegevens

BSN, financiële
gegevens, medische
gegevens

BSN, financiële
gegevens, medische
gegevens

BSN, financiële
gegevens, medische
gegevens

Leerlingen,
ouders/voogden
NAW, geslacht,
geboortedatum,
Nationaliteit,
Telefoonnummer, Emailadres,
opleidingsgegevens

Herkomst
gegevens

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

BSN

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

CAK, Zorgaanbieder,
SVB

Nee

n.v.t.

n.v.t.

CAK, Zorgaanbieder,
SVB

Nee

n.v.t.

n.v.t.

CAK, Zorgaanbieder,
SVB

Nee

n.v.t.

n.v.t.

CAK, Zorgaanbieder,
SVB

Nee

n.v.t.

n.v.t.

SVB

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Uitvoerders
leerlingenvervoer,
OVB

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Uitvoerders
leerlingenvervoer,
OVB

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Betrokkene, BRP

Zie Selectielijst 2017
8.1.14

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
12.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
12.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

Max 2 jaar na het
eindigen van het
schooljaar waarop de
verstrekking
betrekking heeft
Zie VWpb Artikel 21,

Betrokkene, BRP

Max 2 jaar na het
eindigen van het
schooljaar waarop de
verstrekking
betrekking heeft
Zie VWpb Artikel 21,

Betrokkene, BRP

19 jaar, na
geboortedatum
leerling
Zie Selectielijst 2017
12.1.3

betrokkene, BRP,
Maatschappelijk werk,
Suwinet, DUO,
GGD, verwijsindex,
leerplichtambtenaar
RvK, Politie, OM,
zorgaanbieders,
zorgadviesteams,
SVB, onafh.
Psycholoog, sociaal
recherche, Wijkagent,
school, RMC, Sociale
Teams

16

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Leerlingenadministratie

RMC-taken

Preventieve taken

Aanvraag
Meedoenbonnen

Betaling Meedoen

Verwerkingsactiviteit

College van B&W

Het monitoren van de 18 tot 23 jaar die
nog geen startkwalificatie hebben en het
daarbij stimuleren en motiveren tot het
behalen van een SK

Zorgen dat zoveel mogelijk
jongeren een SK behalen.

College van B&W

ziekte verzuim project, preventieve
verzuim gesprekken, uitvoering
verzuimprotocol Noordoostpolder,
aansluiten bij de ZAT teams.

Zorgen dat zoveel mogelijk
kinderen voldoen aan de eisen
van de leerplicht.

Het beoordelen van de situatie van de
betrokkenen om rechtmatigheid voor
Meedoenbonnen vast te stellen.

Uitbetaling vergoeding op basis van
vertonen van een Meedoenbon

Het uitvoeren van een loonwaardemeting
om de loonwaarde van een betrokkene op
een voorgestelde arbeidsplaats vast te
stellen.

Betalingsadministratie re- Het verwerken en betaalbaar stellen van
facturen
integratie

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

Leerplichtwet 1969 art.
16
Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

Leerplichtwet 1969 art.
16
Wet op het voortgezet
Publiekrechtelijke taak onderwijs artikel 118h
(AVG art 6 lid 1 onder Wet op de expertise
e)
centra Art 162 b
Wet educatie en
beroepsonderwijs Art.
8.3.2
Leerplichtwet 1969 art.
16
Ambtsinstructie

Categorieën van
betrokkenen

Leerplichtingen,
ouders/voogden,
nietleerplichtingen
onder 23 zonder
startkwalificatie

Jongeren in de
leeftijd 18 tot 23
jaar zonder
startkwalificatie

Financiele ondersteuning van
College van B&W
betrokkenen die zowel
chronische ziek zijn als een laag
inkomen hebben, ouderen met
een laag inkomen en kinderen
in gezinnen met een laag
inkomen op het gebied van
sport en cultuur.

Verenigingen uitbetalen na het
indienen van de door hen
ontvangen bonnen van de
betrokkene.

Het voorzien van financiele
ondersteuning voor de
werkgever die een betrokkene
in dienst heeft met een lagere
loonwaarde.

Beleidsregel Mee[r]doen
WMO 2015

Beleidsregel Mee[r]doen
WMO 2015

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
geslacht,
Telefoonnummer, Emailadres,
Bankrekeningen,
gegevens over inkomen
Aanvrager, kinderen

Artikel 10d
Publiekrechtelijke taak Participatiewet
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

persoon die behoort
tot de doelgroep
loonkostensubsidie

Het vaststellen van de
College van B&W
loonwaarde van een betrokkene
voor een voorgestelde
arbeidsplaats. De loonwaarde
bepaald te mogelijkheden voor
financiele ondersteuning van de
werkgever.

Participatiewet art. 10d
Besluit loonkostensubsidie
Publiekrechtelijke taak art. 2
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

persoon die behoort
tot de doelgroep
loonkostensubsidie

Het vervoren van een juiste en
rechtmatige betaling van
facturen..

Participatiewet art 7, 8a
IOAW art. 36
Publiekrechtelijke taak IOAZ art. 36
(AVG art 6 lid 1 onder Wet Suwi art. 54 en 62
e)

(niet)uitkeringsgerec
htigden

Participatiewet art 7, 8a
IOAW art. 36
Publiekrechtelijke taak IOAZ art. 36
(AVG art 6 lid 1 onder Wet Suwi art. 54 en 62
e)

uitkeringsgerechtigd
en, NUGger,
personen die zij
opgenomen in het
doelgroepenregister

Wet op het Centraal
Bureau voor de Statistiek
AVG art. 5 onder 1 b. hoofdstuk 5
en art. 89

Clienten WMO,
Jeugdwet,
Participatiewet en
Leerlingen

Het begeleiden van betrokkene in het reintegratietraject naar de arbeidsmarkt. En
ondersteunende activiteiten organiseren
en betalen.

Een betrokkene wordt weer
actief op de arbeidsmarkt.

Het rapporteren van
gegevens met het CBS

Het systematisch organiseren en
analyseren van gegevens over aantallen,
frequentie en afhandeling(tijden) van
aanvragen en wijzigingen.

Het anoniem analyseren van
gegevens ter beoordeling en
verbetering van de
bedrijfsvoering.

Het beoordelen van de situatie van de
Vaststellen van het recht op
betrokkene en vaststellen of er recht is op zorg en ondersteuning aan een
een maatwerkvoorziening
betrokkene met een beperking
ten behoeve van participatie in
de samenleving.

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

WMO 2015 artikel 5.1.1

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

NAW, geslacht,
geboortedatum,
Nationaliteit,
Telefoonnummer, Emailadres,
opleidingsgegevens

BSN

Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
geslacht,
Telefoonnummer, Emailadres,
Bankrekeningen,
gegevens over inkomen
NAW, geslacht,
geboortedatum,
telefoonnummer, emailadres,
arbeidsvermogen
NAW, geslacht,
geboortedatum,
telefoonnummer, emailadres,
arbeidsvermogen
NAW, geboortedatum,
nationaliteit,
telefoonnummer, emailadres,
arbeidsvermogen,
opleidingsgegeven
NAW, geboortedatum,
nationaliteit,
telefoonnummer, emailadres,
arbeidsvermogen,
opleidingsgegeven

Geboortedatum,
geslacht,
arbeidsvermogen

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

Bewaartermijn

19 jaar, na
geboortedatum
leerling
Zie Selectielijst 2017
12.1.3

21 jaar, na
geboortedatum
leerling
Zie Selectielijst
BSN, medische gegevens 11.1.9

BSN

Aanvrager, kinderen

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

NAW, geslacht,
geboortedatum,
Nationaliteit,
Telefoonnummer, Emailadres,
opleidingsgegevens

NAW, geslacht,
geboortedatum,
Nationaliteit,
Telefoonnummer, Emailadres,
opleidingsgegevens

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

Categorieën van
persoonsgegevens

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Leerlingen,
ouders/voogden

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Trajectbegeleiding voor
uitkeringsgerechtigden,
doelgroepenregister,
NUGgers

Melding/Aanvraag WMO
voorziening

Eindverantwoordelijke

Registratie en beheer van inschrijvingen,
Schoolverzuim en vroegtijdig
verzuim en startkwalificatie van leerlingen. schoolverlaten voorkomen en
herstellen, zodat leerlingen in
staat zijn een startkwalificatie
te behalen./uitvoering van de
leerplichtwet/ bewaken van de
plicht tot en het recht op
onderwijs

Loonkostensubsidie voor Het vastleggen van gegevens van de
loonwaarde, arbeidsovereenkomst en
personen in het
loonkostensubsie van de btrokkene.
doelgroepenregister

Loonwaardemetingen

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

BSN, medische
gegevens, kopie ID

BSN, medische
gegevens, kopie ID

BSN

19 jaar, na
geboortedatum
leerling
Zie Selectielijst 2017
12.1.3

Chronisch zieken: 15
jaar of zoveel langer
als redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2

Herkomst
gegevens

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

betrokkene, BRP,
Maatschappelijk werk,
Suwinet, DUO,
GGD, verwijsindex,
leerplichtambtenaar
RvK, Politie, OM,
jeugdzorg,
zorgadviesteams,
SVB, onafh.
Psycholoog, sociaal
recherche, Wijkagent,
school, RMC
betrokkene, BRP,
Suwinet, DUO,
leerplichtambtenaar

betrokkene, BRP,
Maatschappelijk werk,
Suwinet, DUO,
GGD, verwijsindex,
leerplichtambtenaar
RvK, Politie, OM,
zorgaanbieders,
zorgadviesteams,
SVB, onafh.
Psycholoog, sociaal
recherche, Wijkagent,
school, RMC, Sociale
Teams
Betrokkene, BRP,
Sportvereniging,
Sportereniging,
cultuurinstelling
cultuurinstelling

Jongeren &
ouderen:10 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1
Chronisch zieken: 15
jaar of zoveel langer
als redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2
Jongeren &
ouderen:10 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1
10 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1

10 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1

Betrokkene, BRP,
Sportereniging,
cultuurinstelling

Betrokkene, BRP

Betrokkene, BRP

BSN

10 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1

Betrokkene, BRP,
Werkcorporatie

Financiële gegevens

10 jaar
Zie Selectielijst 2017
8.1

Betrokkene, BRP

Financiële gegevens

Niet langer dan
noodzakelijk voor de
niet langer dan
BSN, financiële gegevens noodzakelijk voor
het doel van de
verwerking.

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2

Sportvereniging,
cultuurinstelling

Werkcorporatie,
Werkgever, CBS,
Divosa Benchmark,
Inlichtingebureau
Opdrachtnemer als
meting is uitbesteed,
werkgever,
Werkcorporatie, CBS,
Divosa Benchmark,
UWV (via
Inlichtingenbureau)
Werkcorporatie,
Werkgever, Aanbieder
ondersteuning/opleidi
ng, CBS, Divosa
Benchmark

Werkcorporatie,
Werkgever, Aanbieder
ondersteuning/opleidi
ng, CBS, Divosa
Benchmark

Gegevens zoals
CBS
geregistreerd vanuit
andere
verwerkingen.

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

Nee

Werkcorporatie,

Nee

Werkcorporatie,

Nee

Werkcorporatie,

Raamovereen
komst
WerkCorpora
tie
Noordoostpol
der 2018Raamovereen
komst
WerkCorpora
tie
Noordoostpol
der 20182019,
geldig
t/m 31Raamovereen
komst
WerkCorpora
tie
Noordoostpol
der 20182019,
geldig
t/m 31Raamovereen
komst
WerkCorpora
tie
Noordoostpol
der 20182019,
geldig t/m 31-

Nee

Werkcorporatie,

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

CAK, aanbieders
middel,
berichtenverkeer,
SVB
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Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Indicatie administratie
WMO

Betalingsadministratie

Verwerkingsactiviteit

Het verwerken, beheren van toewijzingsen afwijzingsbesluiten en facturen

Verwerken en betaalbaar stellen facturen
(declaraties)

t
i
Verwerkingsdoeleinden
p
s

Eindverantwoordelijke

Het registreren van toewijzings- College van B&W
en afwijzingsbesluiten en
initieren van het
berichtenverkeer.

Matching van
facturen/declaraties met de
afgegeven indicatie

Rechtmatige
grondslag

Toelichting

WMO 2015 artikel 5.1.1

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

WMO 2015 artikel 5.1.1

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

PGB zorgovereenkomst
beoordeling

Toezicht op lopende
voorziening

Het beoordelen of de ingediende
Het goedkeuren van
College van B&W
zorgovereenkomst bij de SVB
zorgovereenkomsten die
overeenkomst met de afgegeven indicatie. aansluiten bij de afgegeven
indicatie voor een voorziening
o.b.v. een Perssoons Gebonden
Budget.

Toezicht op doelmatigheid, rechtmatigheid Toezicht op calamiteiten binnen College van B&W
en kwaliteit van maatwerkvoorzieningen
verstrekking van
maatwerkvoorzieningen.
Daarnaast pro actief en
signaalgestuurd toezicht
houden op de doelmatigheid,
rechtmatigheid en kwaliteit van
maatwerkvoorzieningen

De uitkering aan laten sluiten
Tussentijdse beoordeling Het beoordelen van de vastgestelde
rechtmatigheid
van
een
uitkering,
door
het
bij de rechtmatigheid volgens
lopende voorziening
vergelijken
van
nieuwe
of
ontbrekende
de actuele situatie van de
WMO

Jeugdwet art. 7.4.0
WMO 2015 artikel 5.1.1
Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

WMO 2015 art. 6,1

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

College van B&W

gegevens ten opzichte van reeds
ontvangen gegevens.

betrokkene.

Aanvraag
Zwemslagregeling
(diploma A garantie en
kledingbon)

Het beoordelen van de situatie van de
betrokkenen om rechtmatigheid voor de
Zwemslag vast te stellen.

Kinderen in gezinnen met een
laag inkomen, ondersteunen in
het verkrijgen van
zwemvaardigheid, d.m.v.
financiele ondersteuning voor
zwemlessen en ht behalen van
een zwemdiploma.

College van B&W

Betaling
Zwemslagregeling

Uitbetaling vergoeding op basis van
vertonen van een Zwemslagbonnen

Verenigingen uitbetalen na het
indienen van de door hen
ontvangen bonnen van de
betrokkene.

College van B&W

WMO 2015 artikel 5.1.1

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Beleidsregel
Zwemtasregeling

Categorieën van
betrokkenen

Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen,
kinderen, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams,
Hulpverleners
Aanvrager, kinderen

Publiekrechtelijke taak
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Beleidsregel
Publiekrechtelijke taak Zwemtasregeling
(AVG art 6 lid 1 onder
e)

Aanvragers,
kinderen

Categorieën van
persoonsgegevens

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres
NAW, Naamgebruik,
Huisvesting,
Geboortedatum,
Telefoonnummer, Emailadres

Indien van
toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

Bewaartermijn

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

CAK, aanbieders
middel,
berichtenverkeer,
SVB

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

CAK, aanbieders
middel,
berichtenverkeer,
SVB

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

SVB

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijk 2017
12.1.2 / 12.2.6

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

CAK, aanbieders
middel,
berichtenverkeer,
SVB

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
12.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

CAK, aanbieders
middel,
berichtenverkeer,
SVB

5 jaar

Betrokkene, BRP,
Zwembad

Zwembad, winkel

Zie Selectielijst 2017
5.1

Zie Selectielijst 2017
5.1

Betrokkene, BRP,
Zwembad

Indien van
toepassing
Gezamenli
jke
verantwoo
rdelijkheid
?

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Doorgifte aan
een derde land
Categorieën van
of
ontvangers
internationale
organisatie?

15 jaar of zoveel
langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017
8.1.2

5 jaar
BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

Herkomst
gegevens

Indien van
toepassing
Samenwerkend
e partijen +
Convenant /
privacyprotocol
?

Zwembad, winkel
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