Naam
Afdeling

Algemeen

Algemeen

Verwerking

Het verwerken
van
persoonsgegevens voor het
inhuren van
externe
medewerkers

Coördineren
subsidieproces

Algemeen

Indienen en/of
behandelen
beroep

Algemeen

Afhandeling
verzoeken om
informatie

Algemeen

Afhandeling
klacht in de zin
van de Algemene
wet bestuursrecht

Algemeen

Contractverwerking

Verwerkingsverantwoordelijken

College

College

College

College

College

College

Publiek/
Privaat

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige
grondslag

Privaat

Het verwerken van
persoonsgegevens
voor de uitbetaling
van overeengekomen
tarieven

Art. 6 lid 1 sub b
AVG

Controle op het
doelmatig en
rechtmatig
verstrekken van een
subsidie

Categorieën
van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

Externe
medewerkers

naam, adres,
woonplaats, IBAN

Niet langer dan
voor het doel
van de
verwerking
noodzakelijk is

Vakafdelingen

nee

Titel 4.2 Algemene
wet bestuursrecht,
Algemene
subsidieverordening.
Specifieke
verordeningen en
daarbij horende
bijlagen als
controleprotocol

Subsidie
aanvragers

naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen, IBAN,
financiële gegevens,
handtekeningen,
statuten

Overeenkomstig
VNG selectielijst vakafdelingen
7 jaar

nee

Publiek

Beroep: indienen bij
rechtbank, hof, HR,
zitting bij rechtbank,
hof, na uitspraak
afhandeling

hoofdstuk 6, 8 Awb
art. 6, eerste lid
onder e AVG

verwijderen
uiterlijk 2 jaar
na afhandeling,
Indiener beroep, gewone en bijzondere tenzij er andere
medewerkers
gegevens
wettelijke
regeling is die
langer bewaren
voorschrijft

Publiek

Het voorzien in
informatiebehoeften
van verzoekers.

Artikel 108
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Oplossen van de
klacht dan wel
formele afhandeling
klacht

hoofdstuk 9 Awb
Verordening voor de
klachtbehandeling
2012
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Privaat

Het bewaken van
lopende contracten
op doorlooptijd,
geldigheid en
tijdelijke verlenging
of beëindiging

Publiek

art. 6 onder b AVG

Rechtbanken,
gemachtigden

nee

In geval van
registratie 1
jaar

Vakafdelingen

nee

nee

nee

Verzoeker

naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen

Klager en
beklaagde

naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht, BSN,
handtekening

5 jaar

Vakafdelingen,
Ombudsman,
Klachtencomm
issie voor het
Sociaal
Domein

ZZP'ers

naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen, IBAN,
kvk-nummer

7 jaar

Vakafdelingen

Algemeen

Het verwerken
van gegevens
voor
indiensttreding
nieuwe externe
medewerkers

College

Privaat

Inhuren tijdelijk
personeel t.b.v. de
uitvoering van
(tijdelijke)
werkzaamheden

Algemeen

inhuur tijdelijk
extern personeel

College

Privaat

Het bewaken van de
contracten over
tijdelijk personeel

Algemeen

Het verwerken
van gegevens
voor
indiensttreding
nieuwe
medewerkers

Publiek

Aanstellen
medewerker t.b.v. de
vervulling van de
vacature

Algemeen

Behandelen van
verzoeken in het
kader van de AVG

Publiek

behandelen van
verzoeken die
artikel 6, eerste lid
betrekking hebben op onder e AVG,
de rechten van
hoofdstuk 3 AVG
betrokkenen

Verzoekers

Publiek

behandelen van
verzoeken die
artikel 3 juncto
betrekking hebben op artikel 6 Wob
een verzoek om
artikel 6, eerste lid
openbaarheid van
onder e AVG
documenten

Verzoekers,
Derden
Belanghebbenden

Algemeen

Algemeen

Wob-verzoeken

Behandelen van
bezwaarschriften

College

College

College,
Burgemeester,
raad

College,
Burgemeester
en Raad

Publiek

een heroverweging
van het bestreden
besluit

art. 6 eerste lid sub b Tijdelijke
AVG
medewerkers

art. 6 onder b AVG

artikel 125
Ambtenarenwet
artikel 6, eerste lid
onder c AVG

Extern
personeel

Nieuwe
medewerker

Bezwaarde,
Hoofdstuk 6 en 7 van derden
de Awb
belangartikel 6, eerste lid
hebbenden,
onder e AVG
behandelend
ambtenaar

naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
geboortedatum, foto,
financiele gegevens,
CV
naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
geboortedatum, foto,
financiele gegevens,
CV, KvK
naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
geboortedatum, foto,
financiele gegevens,
CV
Algemene en
bijzondere gegevens
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht, BSN,
handtekeningen
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
handtekeningen, alle
relevante gegevens
die nodig zijn voor
een goede
heroverweging dit
kunnen dus ook
bijzondere gegevens
zijn

De gegevens
worden na
afloop van
sollicitatieproce
dure en/of
dienstperiode
verwijderd

Vakafdelingen,
P&O

nee

7 jaar

Vakafdelingen,
P&O

n.v.t.

De gegevens
worden na
afloop van
sollicitatieproce
dure verwijderd

Afdelingshoofd
, direct
betrokken
medewerkers,
P&O

nee

aanknopingspun
t VNG
Vakafdelingen
selectielijst: 1
jaar.

nee

aanknopingspun
t VNG
selectielijst: 1
jaar.

Vakafdelingen,
derden
belanghebben
den

Nee

Aanknopingspu
nt VNG
selectielijst: 5
jaar, tenzij er
een
gerechtelijke
procedure volgt

Vakafdelingen,
commissielede
n, burgers
(geanonimisee
rd bij
publicatie voor
burgers)

nee

Naam
Afdeling

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Verwerking

Bepalen juiste
vermelding van
gebruikers zodat
deze aan het
juiste object
gekoppeld
kunnen worden

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Aanmaken en
definitief maken
taxatieverslag
WOZ-waarde

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Definiëren,
aanmaken en
definitief maken
kohier en
vervaardigen
printbestanden

Verwerkingsverantwoordelijken

Heffingsambte
-naar

Heffingsambte
-naar

Heffingsambte
-naar

Categorieën
van
betrokkenen

Publiek/
Privaat

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige
grondslag

Publiek

Controle op
volledigheid bij
mutaties van gebruik
/ eigenaren nietwoningen. Juiste
waarde en correcte
eigenaar / gebruiker
object bepalen in het
kader van
heffing/invordering
belastingen

Artikel 220 - 229b
Gemeentewet juncto
art. 47-51 AWR
(inlichtingenplicht);
art. 31 Wet WOZ,
artikel 37b wet WOZ
(levering gegevens
aan LV-WOZ)
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Betrokkene inzicht
geven in het
taxatieverslag
(onderbouwing
waardering) met
betrekking tot zijn
eigendom / object

Artikel 220 - 220a-f
Gemeentewet juncto
art. 47-51 AWR
(inlichtingenplicht);
art. 31 Wet WOZ,
artikel 37b wet WOZ
(levering gegevens
aan LV-WOZ)
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Inrichting
belastingsysteem in
kader van correcte
aanslagverwerking en
beschikking.
Proefdraaien
kohieren, controleren
voordat ze definitief
gemaakt worden.

Art 8
Invorderingswet,
juncto art 47 AWR
belastingplichtig
(inlichtingenplicht);
e
art. 47b AWR, Art is
art.6, eerste lid onder
e AVG.

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Precariobelasting
kabels en
leidingen

Heffingsambte
-naar

Publiek

correcte oplegging
Precariobelasting

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Hondenbelasting

Heffingsambte
naar

Publiek

correcte oplegging
hondenbelasting en
handhaving daarop

artikel 228
Gemeentewet en
verordening
precariobelasting
2017
art. 6, eerste lid
onder e AVG
artikel 226
Gemeentewet en de
Verordening
Hondenbelasting
2017
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

belastingplichtig
e

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
Maximaal 10
geboortedatum,
jaar
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN, kadastrale
gegevens, WOZ
waarde

nvt

nee

belastingplichtig
e

Naam, adres,
woonplaats,
kadastrale gegevens,
WOZ waarde

Maximaal 10
jaar

nvt

nee

Naam, adres,
woonplaats, WOZ
waarde

Maximaal 10
jaar

financiele
administratie,
DataB

nee

Contactpersone
n
belastingplichtig
e

Namen,
telefoonnummers,
emailadressen

max 10 jaar

Thorbecke

nee

belastingplichtig
e

Naam, adres,
woonplaats

max 10 jaar

hollandruiter

nee

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Forensenbelasting

heffingsambte
naar

Toeristenbelasting

heffingsambte
naar

Reclamebelasting

OZB –
Rioolheffing

Afvalstoffenheffin
g (inclusief Diftar)

heffingsambte
naar

heffingsambte
naar

heffingsambte
naar

publiek

correcte oplegging
forensenbelasting en
handhaving daarop

Verordening
forensenbelasting, art belastingplichtig
6, eerste lid onder e
e
AVG

Publiek

correcte oplegging
toeristenbelasting en
handhaving daarop

Verordening
toeristenbelasting,
belastingplichtig
art 6, eerste lid onder e
e AVG

correcte oplegging
reclamebelasting en
handhaving daarop

artikel 227
Gemeentewet en
Verordening
Reclamebelasting
2017
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Publiek

Publiek

(contactpersone
n van)
belastingplichtig
e

correcte oplegging
OZB – Rioolheffing

artikel 228a
Gemeenwet en
Verordening
Rioolheffing 2017
art. 6, eerste lid
onder e AVG

belastingplichtig
e,
medebewoners

correcte oplegging
Afvalstoffenheffing

artikel 15.33 Wet
Milieubeheer,
Afvalstoffenverordeni
ng 2017 en
Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordeni
ng 2017
art. 6, eerste lid
onder e AVG

belastingplichtig
e

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
geboortedatum,
max 10 jaar
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN, kadastrale
gegevens, WOZ
waarde
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
max 10 jaar
geboortedatum,
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN

Naam, adres,
woonplaats

max 10 jaar

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
max 10 jaar
geboortedatum,
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
max 10 jaar
geboortedatum,
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN

nvt

nee

legitiem BV

nee

nvt

nee

nvt

nee

nvt

nee

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

inboeken,
verwerken
bezwaar
(schriftelijk /
digitaal)

heffingsambte
naar

Publiek

registratie (tijdigheid
vaststelling) en
termijnvaststelling;
werkverdeling

Hoofdstuk 6 en 7
Awb juncto art 25 en
47 AWR
(inlichtingenplicht);
art. 6, eerste lid
onder e AVG

indienen bij
rechtbank, hof, HR,
zitting bij rechtbank,
hof, na uitspraak
afhandeling

art 25 en 47 AWR
(inlichtingenplicht);
Wet WOZ art 31
hoofdstuk 8 Awb
(indien van
toepassing)
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

indienen en
behandelen
beroep

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Invordering
retributies (leges,
marktgelden,
haven- en
kadegelden,
begraaf- en
crematierechten,
staangeld)

Ontvanger

Publiek

invorderingsproces
beheren om de
gelden te ontvangen

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Bezwaar
retributies (leges,
marktgelden,
haven- en
kadegelden,
begraaf- en
crematierechten,
staangeld)

Ontvanger

Publiek

registratie (tijdigheid
vaststelling) en
termijnvaststelling;
afhandeling

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Retourpost

heffingsambte
naar

heffingsambte
naar

Publiek

Publiek

Aanslagbiljet alsnog
correct verzenden
aan rechtmatige
geadresseerde;
impactanalyse van
niet-tijdige bezorging

artikel 229, eerste
lid, aanhef en
onderdeel a en b van
de Gemeentewet,
Verordening leges
2017 en
Tarieventabel
art. 6, eerste lid
onder e AVG
artikel 229, eerste
lid, aanhef en
onderdeel a en b van
de Gemeentewet,
Verordening leges
2017 en
Tarieventabel
art. 6, eerste lid
onder e AVG
artikel 229, eerste
lid, aanhef en
onderdeel a en b van
de Gemeentewet,
Verordening leges
2017 en
Tarieventabel
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN, kadastrale
gegevens, WOZ
waarde
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN, kadastrale
gegevens, WOZ
waarde

verwijderen
uiterlijk 2 jaar
na afhandeling,
tenzij er andere
wettelijke
regeling is die
langer bewaren
voorschrijft

vakafdeling,
extern
adviseurs,
bezwaarde,
gemachtigde

nee

verwijderen
uiterlijk 2 jaar
na afhandeling,
tenzij er andere
wettelijke
regeling is die
langer bewaren
voorschrijft

rechtbanken,
vakafdeling,
extern
adviseurs

nee

gebruikers,
eigenaren,
rechthebbenden

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
financiële gegevens,
bootnamen

max 10 jaar

gebruikers,
eigenaren,
gemachtigden,
deurwaarder

nee

bezwaarde

Naam, adres,
woonplaats,
financiële gegevens

max 10 jaar

bezwaarde,
gemachtigde,
vakafdelingen

nee

belastingplichtig
e

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
max 10 jaar
geboortedatum,
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN

bezwaarde

eiser

belastingplichtig
nee
e, gemachtigde

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Automatische
incasso
verwerken en
uitvoeren, storno
verwerken

Automatische
Kwijtschelding

Kwijtscheldingen

Verwerken
ontvangsten en
rente

Doorgeven
adressen aan
Omrin

invorderingsa
mbtenaar

invorderingsa
mbtenaar

invorderingsa
mbtenaar

invorderingsa
mbtenaar

heffingsambte
naar

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
max 10 jaar
geboortedatum,
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN,
BTW, A nummer,
RSIN, IBAN,
handtekening
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
geboortedatum,
max 10 jaar
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN
partner, BSN, BTW, A
nummer, RSIN,
IBAN, handtekening,
financiële gegevens
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
geboortedatum,
max 10 jaar
overlijdensdatum,
burgelijke staat, BSN
partner, BSN, BTW, A
nummer, RSIN,
IBAN, handtekening,
financiële gegevens

Publiek

Periodiek
automatisch innen
mogelijk maken en
niet-innen beheren;
storneringsbrieven
verzenden

artikel 229, eerste
lid, aanhef en
onderdeel a en b van
de Gemeentewet,
Verordening leges
2017 en
Tarieventabel
art. 6, eerste lid
onder e AVG

belastingplichtig
e

Publiek

Burgers en zzp'ers
die inkomsten minder
of gelijk aan
bijstandsniveau
hebben, direct
kwijtschelding te
verlenen voor OZB,
Riool, Afval en Hond.

Artikel 255
Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

belastingplichtig
e

Publiek

Burgers en zzp'ers
die inkomsten minder
of gelijk aan
bijstandsniveau
hebben,
kwijtschelding te
verlenen voor OZB,
Riool, Afval en Hond.

Artikel 255
Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

belastingplichtig
e

Publiek

Correcte verwerking
en inboeking van
ontvangsten van
burgers en
ondernemers. Bij te
late betaling, wordt
rente berekend en
opgelegd. Bij teveel
betaling wordt
terugbetaald. (DIB)

artikel 229, eerste
lid, aanhef en
onderdeel b van de
Gemeentewet,
Verordening leges
2017 en
Tarieventabel
art. 6, eerste lid
onder e AVG

belastingplichtig
e

IBAN

kliko verstrekking en
afhalingen

artikel 15.33 Wet
Milieubeheer,
Afvalstoffenverordeni
ng 2017 en
Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordeni
ng 2017
art. 6, eerste lid
onder e AVG

belastingplichtig
e

adressen, woonplaats

Publiek

belastingplichtig
nee
e, gemachtigde

inlichtingenbure
au

nee

inlichtingenbure
au

nee

max 10 jaar

nvt

nee

niet langer dan
noodzakelijk
voor deze
verwerking

Omrin

nee

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Debiteuren /
innen facturen

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Crediteuren:
betaalbaar stellen
facturen

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken
Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken
Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken
Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken
Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Aanmaningen en
postdwangbevelen

Betalingsregeling
en

Loonvorderingen

Dwangbevelen

Hernieuwd
dwangbevel

Beslaglegging

College

College

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Ontvanger

Huurders,
pachters,
vergunninghoud
ers, inwoners

Namen, adressen,
financiële gegevens

7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
vakafdeling
op de
Rijksbelastingen
)

Nee

Namen, adressen,
telefoonnummer,IBA
N, BTW-nummers

7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
op de
Rijksbelastingen
)

vakafdeling,
budgethouder
van de
gemeente

Nee

n.v.t.

Nee

n.v.t.

Nee

n.v.t.

Nee

deurwaarder

Nee

Namen, adressen,
financiële gegevens

7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
deurwaarder
op de
Rijksbelastingen
)

Nee

Namen, adressen,
financiële gegevens

7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
n.v.t.
op de
Rijksbelastingen
)

Nee

Privaat /
Publiek

Registeren betalingen
artikel 6, eerste lid
t.b.v. financiële
onder b AVG
administratie

Privaat /
Publiek

Betalen van facturen,
registreren van
uitgaven t.b.v.
financiële
administratie

artikel 6 lid 1 onder b
AVG

Leveranciers

Publiek

belastingschuldige
aansporen om hun
belastingen te
betalen

Invorderingswet
juncto artikel 231 en
249 Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Huurders,
pachters,
vergunninghoud
ers, inwoners

Namen, adressen,
financiële gegevens

Publiek

Betalingen mogelijk
maken in termijnen
om de inkomsten
gemeente te borgen

Invorderingswet
juncto artikel 231 en
249 Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Huurders,
pachters,
vergunninghoud
ers, inwoners

Namen, adressen,
financiële gegevens

Publiek

Daar waar niet
betaald wordt beslag
leggen op inkomsten

Invorderingswet
juncto artikel 231 en
249 Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Huurders,
pachters,
vergunninghoud
ers, inwoners

Namen, adressen,
financiële gegevens

Publiek

Eigenaar / gebruiker
dwingend aansporen
te betalen

Invorderingswet
juncto artikel 231 en
249 Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Huurders,
pachters,
vergunninghoud
ers, inwoners

Namen, adressen,
financiële gegevens

Eigenaar / gebruiker
dwingend aansporen
te betalen

Invorderingswet
juncto artikel 231 en
249 Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Huurders,
pachters,
vergunninghoud
ers, inwoners

enige betaling binnen
te krijgen

Invorderingswet
juncto artikel 231 en
249 Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Huurders,
pachters,
vergunninghoud
ers, inwoners

Publiek

Publiek

7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
op de
Rijksbelastingen
)
7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
op de
Rijksbelastingen
)
7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
op de
Rijksbelastingen
)
7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
op de
Rijksbelastingen
)

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Financieel advies

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Interne controle

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Oninbaar
verklaringen van
publiekrechtelijke
vorderingen

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Accountantscontr
ole

College,
Burgemeester,
Raad

College

Ontvanger

Raad

Privaat /
Publiek

artikel 6, eerste lid
onder b AVG
(verwerking is
noodzakelijk voor de
Ondersteunen van
uitvoering van een
interne organisatie en overeenkomst
mandaathouder met
waarbij de
advisering m.b.t. het betrokkene partij is)
uitvoeren van zijn
(budget)
artikel 6, eerste lid
verantwoordelijkheid onder e AVG (zijnde
de publiekrechtelijke
taak van de
adviesvragende
vakafdeling)

De
bewaartermijn
Burgers die
is afhankelijk
betrokken zijn
van het
in een kwestie
product/project,
waarover advies
waaraan het
Namen, adressen van
wordt gegeven,
financieel
betrokkenen
of ten aanzien
advies ten
waarvan een
goede komt.
contract wordt
Het
gesloten.
product/project
bepaalt
bewaartermijn.

n.v.t.

Voor zover
het advies is
opgenomen
in onder
meer
collegestukk
en zijn deze
voor een
ieder
beschikbaar
(tenzij de
stukken
onder
geheimhoud
ing vallen).

Privaat /
Publiek

Borgen getrouwe en
rechtmatige
uitvoering van deze
processen

Artikel 213
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Medewerkers
van de
gemeente,
inwoners,
aanvragers van
subsidies

Publiek

proces invorderingen
kunnen stopzetten

art 255, vijfde lid
Gemeentewet
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Managementletter en
Accountantsverklarin
g bij de jaarrekening
van de gemeente

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Behandelen van
claims

College

Privaat

beoordelen van
claims van burgers/
bedrijven/
ambtenaren

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Inkopen en
beheren van
verzekeringen

College

Privaat

afdekken van risico's
van de gemeente

Namen, adressen,
financiële gegevens

10 jaar conform
selectielijst VNG

n.v.t.

Nee

Huurders,
pachters,
vergunninghoud
ers, inwoners

Namen, adressen,
financiële gegevens

7 jaar (conform
artikel 52
Algemene wet
n.v.t.
op de
Rijksbelastingen
)

Nee

Artikel 213
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Medewerkers
van de
gemeente,
inwoners,
aanvragers van
subsidies

Namen, adressen,
financiële gegevens

10 jaar conform
selectielijst VNG

accountant

Nee

Boek 6, titel 3
Burgerlijk Wetboek
artikel 6, eerste lid
onder f AVG

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer, emailadressen, IBAN,
Aanvrager,
verzekering,
derde
kenteken,
belanghebbende persoonsgegevens
partners, kind,
gemachtigde,
omwonenden en
medische gegevens

7 jaar

Vakafdelingen,
verzekeraar,
rechtbanken,
advocaten,
gemachtigden

nee

Boek 7, titel 17
Burgerlijk Wetboek
artikel 6, eerste lid
onder f AVG

Contactpersone
n

Naam,
telefoonnummer, emailadres

7 jaar

Vakafdelingen

nee

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

afhandeling van
verzekerde
schades

Behandelen van
verhaalszaken

Afhandelen
interne
adviesvragen

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Plaatsing
documenten op
Tenderned en
beoordelen van
inschrijvingen
voor gunningen

Belastingen
Financiële
en
Juridische
zaken

Plaatsing
documenten op
overheid.nl

College

College

College

College,
Burgemeester,
Raad,

College

Privaat

Privaat

Privaat /
Publiek

Boek 7, titel 17
Burgerlijk Wetboek

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer, emailadressen, IBAN,
Aanvrager,
verzekering,
derde
kenteken,
belanghebbende persoonsgegevens
partners, kind,
gemachtigde,
omwonenden en
medische gegevens

verhalen van schade
aan gemeentelijke
eigendommen e/o
personeel

Boek 6, titel 3
Burgerlijk Wetboek
artikel 6, eerste lid
onder f AVG

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
Melder, getuige, geslacht,
derde, politie
nationaliteit,
geboortedatum,
verzekeraar, foto's,
medische gegevens

Het op juridisch vlak
ondersteunen van de
interne organisatie
bij het uitvoeren van
de werkzaamheden.

uitvoeren
publiekrechtelijke
taak waaraan interne
afzender adviesvraag
uitvoering geeft,
Burgers en
artikel 6 lid 1 onder e medewerkers
AVG. In geval van
civielrechtelijke
adviesvraag: artikel 6
lid 1 onder b AVG

behandelen van
(verzekerde) schades
van de gemeente

Publiek

Ondersteuning van
de verantwoordelijke
vakafdeling bij de
aanbestedingsproced
ure en het plaatsen
en invullen van de
documenten op
Tenderned

Publiek

zorgdragen dat de
autorisaties voor
publiceren op
overheid.nl zijn
geregeld

7 jaar

Vakafdelingen,
verzekeraar,
rechtbanken,
advocaten,
gemachtigden

nee

7 jaar

Vakafdelingen

nee

Bijzonder en
algemene gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen,
notaris,
adviesbureau's,
advocaten

Nee

Artikel 1.18
Aanbestedingswet
2012
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

contactpersonen
bedrijven,
inkoper
vakafdeling,
inkoopadviseur

namen, emailadressen,
telefoonnummers,
eenmanszaak

3 jaar voor
afgewezen
inschrijvingen,
7 jaar voor
toegewezen/geg Een ieder,
unde
openbaar via
inschrijvingen
Tenderned
na afloop van
het belang
volgens
Archiefwet

Artikel 3.40-3.42
Awb

medewerkers
van afdelingen
die rgelingen en
besluiten
publiceren

namen, e-mailadres,
functie, geb.datum

3 maanden na
einde func tie

Kenniscentrum
Officiële
Publicaties
(KOOP)

Europese
commissie
via
Tenderned

nee

Naam
Afdeling

Griffie

Griffie

Verwerking

Lijst ingekomen
stukken (LIS)

Raadscommissies
en overige
bijeenkomsten

VerwerkingsPubliek/
verantPrivaat
woordelijken

Raad

Raad

Griffie

Raadsvergadering Raad

Griffie

(Verwerven en)
registreren van
(nieuwe)
medewerkers

Griffie

(Verwerven en)
registreren van
(nieuwe)
raadsleden en
commissieleden

College

Raad,
Burgemeester

Categorieën
van
betrokkenen

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige
grondslag

Informeren
Raadsleden

Artikel 107a
Gemeentewet, artikel
18 Reglement van
orde van de raad en
de Instructie griffier
Art 6, eerste lid
onder e AVG

Indieners van
stukken,
inwoners en
instellingen

Naam,
registratienummers
behorend bij de
stukken

Publiek

Informeren
Raadsleden en
inwoners via het
applicatie

Artikel 107a
Gemeentewet,
Reglement van orde
van de raad, de
instructie griffier,
Verordening op de
Raadscommissies
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Insprekers,
genodigden en
overige
aanwezigen

Naam, geslacht, emailadres

Publiek

Informeren
Raadsleden en
inwoners via
iBabsonline

artikel 17, 35 en 36
van het Reglement
van orde van de raad Raadsleden
artikel 6, eerste lid
van de AVG

Naam en politieke
partijen

Publiek

Zorgen voor
faciliteiten en
geldelijke
voorzieningen

Artikel 107e
Gemeentewet,
art. 6, eerste lid
onder e AVG

(Nieuwe)
medewerkers
van de griffie

Naam, geslacht,
geboortedatum,
datum in dienst,
datum uit dienst,
adres, e-mailadres,
IBAN

Zorgen voor
faciliteiten en
geldelijke
vergoedingen

Kieswet, artikel 13,
15 en 107a
Gemeentewet,
Reglement van orde
van de raad,
Verordening
werkgeverscommissi
e, Verordening op de
raadscommissies en
Instructie van de
griffier
art. 6, eerste lid
onder e AVG

Raadsleden en
commissieleden
, niet zijnde
raadsleden

Naam, geslacht,
geboortedatum,
datum in dienst,
datum uit dienst,
adres, e-mailadres,
IBAN

Publiek

Publiek

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

uiterlijk 5 jaar
nadat de
betrokken
gegevens zijn
opgenomen,
tenzij er een
andere
wettelijke
bewaarplicht
geldt
uiterlijk 5 jaar
nadat de
betrokken
gegevens zijn
opgenomen,
tenzij er een
andere
wettelijke
bewaarplicht
geldt
Permanent, na
20 jaar
overdragen aan
Archief (moties
en
amendementen
maken deel uit
van het dossier
van het
raadsbesluit)
Persoonsgegeve
ns worden
verwijderd in
beginsel 10 jaar
na
uitdiensttreding

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

LIS voor
raadsleden,
gepubliceerde
lijst voor een
ieder

gepubliceer
d: ja

Een ieder

Ja

Een ieder

Ja

Griffie

Nee

Persoonsgegeve
ns worden
verwijderd in
beginsel
College, Raad
uiterlijk na het
aflopen van de
raadsperiode

Nee

Griffie

Griffie

Griffie

Presentielijst
bijhouden van
aanwezig
raadsleden bij
raadsvergadering

Publicatie
gegevens
raadsleden op
gemeentelijke
website (andere
functies,
contactgegevens)

Publicatie
gegevens
raadsleden op
gemeentelijke
website (andere
functies,
contactgegevens)

Raad

Raad

Raad

Griffie

Jaarlijkse controle
fractievergoeding Raad
en

Griffie

Afhandelen klacht
die gericht is aan
griffie of een
medewerker
daarvan of
raadslid

Burgemeester,
griffier

Publiek

Duidelijkheid over
aanwezige
raadsleden bij
besluitvorming van
de raad

Publiek

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

Publiek

Artikel 20 lid 1
Gemeentewet, artikel
13 Reglement van
Raadsleden
orde van de Raad,
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
Kieswet V3
Artikel 12 lid 1
Gemeentewet
Artikel 12 lid 2
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
Raadsleden
onder e AVG

Publiek

Publiek

De klacht in
behandeling nemen
en de indiener van
een antwoord
voorzien.

Permanent, na
20 jaar
overdragen aan
Archief

Griffie

Nee

Naam, functienaam

Zittingsperiode
raadsleden

Een ieder

Ja

Raadsleden en
commissieleden
, niet zijnde
raadsleden

Naam,
telefoonnummers, emailadressen,
adressen en politieke
partijen

Zittingsperiode
raadsleden

Een ieder

Ja

Politieke
partijen

Financiële gegevens
van de partijen,
naam, handtekening

Zittingsperiode
raadsleden

Raad, griffier.
Het verslag
voor een ieder

Verslag: ja

Raadsleden

Naam, algemene
gegevens bij de
klacht

5 jaar na
afhandeling van
de klacht

Burgemeester,
griffier en
Nee
fractievoorzitter
s

artikel 15, derde lid
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

hoofdstuk 2
Informeren inwoners
Gemeentewet
over contactgegevens
artikel 6, eerste lid
raadsleden
onder e AVG

Goedkeuring op
rechtmatige
besteding en
terugvordering op
onrechtmatige
besteding
fractiemiddelen

Naam, handtekening

artikelen 95 en 96
van de
Gemeentewet;
rechtspositiebesluit
raads- en
commissieleden.
Verordening
ambtelijke bijstand
en
fractieondersteuning
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

hfst 9 Awb

Griffie

(Verwerven en)
registeren van
(nieuwe)
burgemeester

Griffie

Sluiten en
beheren van
bruikleenovereen
komsten met
raadsleden, voor
de bruikleen van
Ipads

Griffie

Verzorgen van
inschrijving van
cursisten

Griffier

Griffier

Griffier

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers,
CV's, diploma's,
arbeidsrelaties,
algemene
persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden
vernietigd in
beginsel na
afloop van de
sollicitatieproce
dure, van de
twee
aanbevolen
kandidaten
worden de
gegevens 75
jaar in een
gesloten
envelop in het
archief
bewaard.

Vertrouwensco
mmissie

Nee

Publiek

Het doen van een
aanbeveling inzake
de benoeming van
een burgemeester

Artikel 61
Gemeentewet, artikel
Sollicitanten
6, eerste lid onder e
AVG

Privaat

Sluiten en beheren
van overeenkomsten

Artikel 6, eerste lid
onder b AVG

Naam, adres,
Raadsleden/com
woonplaats, emissieleden
mailadressen

7 jaar na
beëindiging van
de
overeenkomst

Griffier

Nee

Artikel 6, eerste lid
onder b AVG

(Toekomstige)
raadsleden en
politiek
geïnteresseerde
n

Persoonsgegeve
ns worden
verwijderd in
beginsel
Griffier
uiterlijk na het
aflopen van de
raadsperiode

Nee

Privaat

Faciliteren van
cursussen

Naam, emailadressen

Naam
Afdeling

Handhaving

Verwerking

Handhaving op
basis van
klachten en
verzoeken

Verwerkingsverantwoordelijken

College

Klachtenproces
(verzoeken om
handhaving,
lasten onder
dwangsom/bestu
ursdwang,
bouwstop)

College of
Burgemeester
(afhankelijk
van
onderwerp)

Handhaving

Ambtshalve
handhaving
(eigen
waarneming)

College of
Burgemeester
(afhankelijk
van
onderwerp)

Handhaving

Inschrijving last
onder dwangsom
of last onder
bestuursdwang in
het Kadaster

Handhaving

College

Publiek/
Privaat

Verwerkingsdoeleinden

Publiek

Registreren op welk
adres welke
overtreding is
geconstateerd, wie
de overtreder is en
moet worden
aangeschreven, of de
overtreding is
beëindigd en hoe.

Publiek

Publiek

Publiek

Registreren op welk
adres welke
overtreding is
geconstateerd, wie
de overtreder is en
moet worden
aangeschreven, of de
overtreding is
beëindigd en hoe, of
er dwangsommen
zijn verbeurd en
worden ingevorderd.
Registreren op welk
adres welke
overtreding is
geconstateerd, wie
de overtreder is en
moet worden
aangeschreven, of de
overtreding is
beëindigd en hoe, of
er dwangsommen
zijn verbeurd en
worden ingevorderd.
Registreren van een
last onder dwangsom
of bestuursdwang in
het Kadaster zodat
deze ook geldt voor
opvolgende
eigenaren van een
perceel.

Rechtmatige
grondslag

Publiekrechtelijke
taak in §5.3 van de
Awb jo. de Wet
milieubeheer
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Categorieën
van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

Klager,
verzoeker en
overtreder

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonummer, BSN
en e-mailadressen

in selectielijst is
termijn van 5
n.v.t.
jaar opgenomen

Nee

Publiekrechtelijke
taak in hoofdstuk 5
Awb en art. 6, eerste
lid onder e AVG

Aanvrager,
Melder,
Medewerker,
locatie van
klacht

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
bedrijfsgegevens
melder/rechthebbend
e en locatie waarop
melding/aanvraag
betrekking heeft

in selectielijst is
voor VOH
n.v.t.
termijn van 5
jaar opgenomen

Nee

Publiekrechtelijke
taak in hoofdstuk 5
Awb en art. 6, eerste
lid onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers en
Overtreder en
e-mailadressen,
belanghebbende
bedrijfsgegevens,
locatie van
overtreding

in selectielijst is
termijn van 10
n.v.t.
jaar opgenomen

Nee

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Nee

Publiekrechtelijke
taak in artikel 5.18
Wabo en art. 6,
eerste lid onder e
AVG

Overtreder

Naam, adres,
woonplaats
overtreder

Kadaster

Handhaving

Verwerken van
persoonsgegeven
s t.b.v. uitvoering
Leerplicht binnen
gemeente
(verzuimende
leerplichtige
leerlingen weer
naar school
krijgen en zo in
staat stellen een
startkwalificatie
te behalen)

College

Publiek

Verzuimende
leerplichtige
leerlingen weer naar
school krijgen en zo
in staat stellen
startkwalificatie te
behalen

- AVG art. 6 lid 1
onder e
- Leerplichtwet Art.
16

leerplichtige
kinderen en
ouders,
hulpverleners,
medewerkers
van scholen,
jeugdzorg

Van leerlingen en
ouders: Naam, adres,
woonplaats, BSN,
geboortedatum,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
burgerlijke staat,
verblijfsrecht,
gegevens betreffende
de gezondheid,
strafrechtelijke
gegevens. Van
overige betrokkenen:
naam,
telefoonnummer,
mailadres

19 jaar
gerekend van
geboorte
(Selectielijst
11.1.8)

School, Raad
voor de
kinderbescher
ming,
jeugdzorg,
GGD, OM,
Politie, Team
jeugd en
gezin,
Hulpverlening

nee

Naam
Afdeling

Verwerking

Informatie
beheer
managebasisregistratie
ment en ICT adressen

Informatie
beheer
managebasisregistratie
ment en ICT gebouwen

uitvoering Wet
Informatie
kenbaarheid
managepubliekrechtelijke
ment en ICT
beperkingen

beheer
eigendomsinform
Informatie
atie t.b.v. interne
managewerkprocessen
ment en ICT (door vrijwel alle
afdelingen van de
gemeente)

toegang verlenen
tot IT
infrastructuur,
Informatie
autorisaties
managetoekennen,
ment en ICT oplossen van
incidenten in/met
(bedrijfs)
applicaties

Verwerkingsverantwoordelijken

College

College

College

College

College

Publiek/
Privaat

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige
grondslag

Categorieën
van
betrokkenen

Publiek

Komen tot nieuwe /
gewijzigde
straatnamen incl.
nieuwe / gewijzigde
artikel 3 wet BAG
huisnummering en de
artikel 6, eerste lid
registratie ervan in
onder e AVG
het adresregister
(BAG) en het
informeren van
betrokken.

Woningeigenaren,
iedereen
aangesloten op
landelijke
basisregistratie

Publiek

Registreren, wijzigen
van
gebouwinformatie en
het informeren van
betrokkenen

Publiek

Publiek

Publiek

Registratie en
bijwerken van
beperkende situaties
op specifieke stukken
grond zoals
dwangsom,
monument,
grondvervuiling,
gasopslag,
tankopslag,
bomlocatie, etc.
Voor het uitvoeren
van onze
publiekrechtelijke
taak gebruik maken
van krachtens de
Kadasterwet als
authentiek gegeven
in de basisregistratie
kadaster of
topografie
beschikbare
gegevens
toegang en
autorisatie tot
applicaties geven
zodat de
eindgebruiker weer
naar behoren zijn
werk met de
applicatie kan
uitvoeren

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

adres, woonplaats

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

partijen en
medewerkers
met toegang
tot de
basisregistrati
e

Nee

artikel 3 wet BAG
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

eigenaren van
gebouwen,
iedereen
aangesloten op
landelijke
basisregistratie

adres, woonplaats

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

partijen en
medewerkers
met toegang
tot de
basisregistrati
e

Nee

artikel 4 WKPB
art. 6, eerste lid,
onder e AVG

eigenaren van
gebouwen,
iedereen
aangesloten op
landelijke
basisregistratie

Naam, adres,
woonplaats en
kadastrale gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

partijen en
medewerkers
met toegang
tot de
basisregistrati
e

Nee

artikel 7K
Kadasterwet
titel 3 Kadasterwet
artikel 6, eerste lid,
onder e AVG

Naam, adres,
eigenaren/gebru
woonplaats, BSN,
ikers van
geboortedatum,
kadastrale
overlijdensdatum en
perceel
kadastrale gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

eigen afdeling
die kadastale
systeem
gebruikt

Nee

niet langer
bewaren dan
voor de
verwerking
noodzakelijk is

functioneel
beheerders

Nee

gebruikers van
applicatie,
artikel 160, eerste lid betrokkenen
Gemeentewet
waarvan
artikel 6, eerste lid,
gegevens zijn
onder e AVG
opgeslagen
binnen de
applicatie

alle
persoonsgegevens

Informatie
oplossen van
manageincidenten in/met
ment en ICT office-applicaties

medewerkers
voorzien van user
account en ICT
faciliteiten
Informatie
(hardware en
managesoftware) die
ment en ICT
benodigd zijn
voor het
uitvoeren van hun
taak

College

College

Publiek

oplossen van het
issue zodat de
eindgebruiker weer
naar behoren zijn
werk kan uitvoeren

gebruikers van
applicatie,
artikel 160, eerste lid betrokkenen
Gemeentewet
waarvan
artikel 6, eerste lid,
gegevens zijn
onder e AVG
opgeslagen
binnen de
applicatie

alle
persoonsgegevens

niet langer
bewaren dan
voor de
verwerking
noodzakelijk is

leveranciers
die software
als een dienst
leveren

nee

Publiek

bieden van
faciliteiten zodat de
gebruikers zijn taak
kan uitvoeren

artikel 160, eerste lid
Gemeentewet
medewerkers
artikel 6, eerste lid,
onder e AVG

Naam, functie,
gebruikersnaam,
interne
emailadressen,intern
e telefoonnummers

niet langer
bewaren dan
voor de
verwerking
noodzakelijk is

vakafdelingen
en
leveranciers
die software
als een dienst
leveren

nee

Naam
Afdeling

Verwerking

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Het afsluiten van
privaatrechtelijke
overeenkomsten
met particulieren

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

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

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Het afstemmen
met participatie-,
klankbord- of
werkgroepen over
beleid en
uitvoeringstaken
van de afdeling

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Toepassen
spoedeisende
bestuursdwang
voor verwijderen
van fietsen

Verwerkingsverantwoordelijken

College

College

College

College

Rechtmatige
grondslag

Categorieën
van
betrokkenen

Verwerkingsdoeleinden

Privaat

Inzichtelijk maken
wat door
particulieren wordt
beheerd, in bruikleen
is of verhuurd van
delen van de
openbare ruimte

Art. 6 lid 1 sub b
AVG

Publiek

Het op orde (schoon,
veilig en heel)
houden van de
openbare ruimte.
Registreren van
NAW-gegevens,
telefoonnummer en
e-mailadres van
melders maakt het
mogelijk te
communiceren met
melders in relatie tot
de meldingen.

Artikel 108
Gemeentewet, artikel
15 Wegenwet,
artikelen 10.22 en
10.33 Wet
Melders, locatie
milieubeheer, Wet
van de melding
gemeentelijke
watertaken
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

Publiek

Contact met
participatie-,
klankbord- of
werkgroepleden

Art 6 eerste lid onder
a AVG

Participatie-,
klankbord- of
werkgroepleden

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

Niet langer dan
voor het doel
van de
verwerking
noodzakelijk is

Vakafdelingen,
betrokkenen
bij bepaalde
Nee
projecten
waarvoor
participatie

Publiek

Verwijderen van
verkeerd geplaatste
fietsen en wie deze
fietsen ophalen bij
het depot.

Afdeling 5.3.2. Awb,
5:12 APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Eigenaren van
fietsen

Naam, adres,
woonplaats,
handtekeningen

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

InPublic,
Parkeerservice

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers,
geboortedata, emailadressen,
handtekeningen,
burgerlijke staat,
IBAN, kadastrale
gegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Publiek/
Privaat

Huurders,
pachters,
bruikleners,
beheerders

Categorieën van
persoonsgegevens

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

Gedurende
looptijd
overeenkomst
+ archieftermijn
(selectielijst
VNG: 7 jaar)

Papieren
dossier 5 jaar
o.b.v.
Archiefwet,
Digitale
melding: 3 jaar
na afhandeling
melding

Vakafdelingen,
Metafoor
Nee
(vastgoedbehe
ersysteem)

Vakafdelingen,
aannemers en
dienstverleners ten
Nee
behoeve van
het oplossen
van meldingen

Nee

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Melding inrit/uitrit

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Verzoek kappen
van een boom

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Melding lozing in
de bodem of de
riolering buiten
inrichting

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Rioolaansluiting

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Beantwoorden
van verzoeken
om
verkeersmaatrege
len en/of
aanpassing van
beleid

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Het beoordelen
van het verzoek
om een
verkeersbesluit te
nemen.

College

College

College

College

College

College

Registreren wie een
melding doet voor en
Publiek/pr in-/uitrit, voor welk
ivaat
adres en of deze
voldoet aan de
criteria.

Publiek

Publiek

Registreren wie de
aanvraag doet, voor
welk perceel en het
afgeven van een
kapvergunning
Registreren wie een
melding doet, voor
welk adres, of deze
voldoet aan de
criteria, afhandelen
van de melding.

Registreren wie een
melding doet, voor
welk adres, of deze
Publiek/pr
voldoet aan de
ivaat
criteria en
afhandeling van de
melding

Publiek

Publiek

Artikel 2.2 lid 1
onder e van de Wabo
jo. 2:12 APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
artikel 6, eerste lid
onder b AVG:
Uitvoerder krijgt
opdracht voor het
aanleggen en
ontvangt hiervoor
het adres en de
tekening
APV, artikel 6 eerste
lid onder e AVG
Publiekrechtelijke
taak in § 1.2 Besluit
lozing buiten
inrichtingen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
Publiekrechtelijke
taak
artikel 2:11A APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
artikel 6, eerste lid
onder b AVG:
uitvoerder krijgt
opdracht voor het
aanleggen en
ontvangt hiervoor
het adres en de
tekening

Eigenaren van
percelen

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
inschrijfadres

1 jaar

Aannemers die
in/uitrit
Nee
realiseren

Inwoners

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

5 jaar

Vakafdelingen

Nee

Melders, locatie
van melding

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer, emailadressen

1 jaar

Indien nodig
delen met
Waterschap

Nee

Eigenaren van
percelen

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
inschrijfadres

1 jaar

Aannemers die
rioolaansluitin Nee
g realiseren

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

niet langer
bewaren dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen,
Nee
adviesbureau's

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

niet langer
bewaren dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

College,
vakafdelingen,
adviesbureau's
, publicatie
van verkeersbesluit
(geanonimiseerd)

Het beoordelen of het
verzoek van afzender
aanleiding geeft tot
feitelijk handelen van
de gemeente.

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
Melders, locatie
van de Gemeentewet
van melding
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Nemen van een
verkeersbesluit of
een afwijzing
daarvan.

Wegenverkeerswet
artikel 15, BABW
paragraaf 5
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Verzoekers,
locatie van
verkeersbesluit,
indieners
zienswijze

Ja,
geanonimiseerd
besluit

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Het behandelen
van zienswijzen in
het opstellen van
beleidsplannen

Het beoordelen
van en besluiten
over de
aanvragen met
betrekking tot
parkeerrechten

contractvorming

communicatie
omwonenden

Contractvorming
m.b.t. grond

Opleggen van
naheffingsaanslag
en parkeren

College, Raad

College

College

College

College

Heffingsambte
naar

Publiek

Publiek

Privaat

Privaat

Privaat

Publiek

Inspraak voor een
ieder bij het
vaststellen van
beleidsplannen

Toekennen van
parkeerrechten aan
rechthebbenden op
grond van de
parkeerverordening

uitvoering geven aan
gebieds/vastgoedont
wikkeling, beheer
gemeentelijk
vastgoed (tijdelijk)

Gemeentewet Artikel
110, artikel 4:81
Awb
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
Parkeerverordening
van de gemeente
Heerenveen,
Gemeentewet art.
147 lid 1, 149, 225,
228,
Wegenverkeerswet
1994 art. 2a
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
Art. 160 lid 1 sub e
Gemeentewet
Art. 6 eerste lid, sub
b en e AVG
Uitvoering
grondbeleid /
vastgoedbeheer

Indieners van
zienswijzen

Aanvragers,
personen die
gebruikersverkl
aring afgeven

Huurders,
bruikleners,
pachters

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen
Naam, adres,
woonplaats, geslacht,
telefoonnummers, emailadressen, BSN,
kopie ID en
voertuiggegevens,
kenteken, kopie
kentekenbewijs,
verklaring werkgever,
gebruikersverklaring
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
geboortedatum,
geboorteplaats,
geslacht, BSN,
handtekeningen,
kadastrale gegevens

10 jaar (o.b.v.
selectielijst
VNG)

Raad, College,
vakafdelingen, n.v.t.
adviesbureau's

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Parkeerservice
, InPublic

n.v.t.

Archiefwet 1995
artikel 5,
bewaartermijn:
Metafoor
10 jaar na
(vastgoedbehe n.v.t.
einde van de
ersysteem)
overeenkomst
plicht tot
vernietiging

Omwonenden

Naam, adres,
woonplaats

Archiefwet 1995
artikel 5
bewaartermijn:
v.w.b.
monumenten:
voor altijd
Vakafdelingen
v.w.b. overig: 1
jaar, in de
praktijk 10
jaar;
plicht tot
vernietiging

verkoop van (kleine)
percelen grond

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

Inwoners

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
geboortedatum,
geboorteplaats,
geslacht, BSN,
handtekeningen,
kadastrale gegevens

Archiefwet 1995
artikel 5,
Vakafdelingen,
n.v.t.
bewaartermijn: Kadaster
voor altijd

Opleggen van
naheffingsaanslagen
parkeren

art. 225 en 234
Gemeentewet,
Verordening
Parkeerbelastingen
2016
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

niet langer dan
noodzakelijk
Kentekenhouder Naam, adres,
voor het doel
s
woonplaats, kenteken
van de
verwerking

beheer gemeentelijk
vastgoed
(tijdelijk/permanent),
informeren van
omwonenden

Art. 1a eerste lid
Woningwet
Art. 6 eerste lid sub
e AVG

Parkeerservice
, InPublic

n.v.t.

n.v.t.

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Opleggen van een
bestuurlijke
strafbeschikking

College

Publiek

Opleggen van
bestuurlijke
strafbeschikking

Wet
administratiefrechteli
jke handhaving
verkeersvoorschrifte
n
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Melder,
aanvrager,
overtreder

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geboorteplaats, BSN,
kenteken, naam
echtgenoot, nummer
ID-bewijs (i.v.m.
legitimatieplicht)

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

CJIB

Nee

Naam
Afdeling

Organisatie
en
Communica
tie

Organisatie
en
Communica
tie

Organisatie
en
Communica
tie
Organisatie
en
Communica
tie

Verwerking

Uitvoeren acties
verzuimbegeleidin
g (wet
Verbetering
Poortwachter) tot
mogelijke WIAaanvraag op basis
van
verzuimregistratie

Verwerkingsverantwoordelijken

College en
Raad (voor de
Griffie)

Publiek/
Privaat

Privaat

Registratie
ingehuurde,
externe
medewerkers

College en
Raad (voor de
Griffie)

Arbeidsongeschikt
heidsverzekering

College en
Raad (voor de
Griffie)

Privaat

loonbeslagen

College en
Raad (voor de
Griffie)

Privaat

Privaat

Organisatie
en
Communica
tie

Aangaan
stageovereenkom
st

College en
Raad (voor de
Griffie)

Privaat

Organisatie
en
Communica
tie

Bedrijfszorgpakke
t

College en
Raad (voor de
griffie)

Privaat /
Publiek

Verwerkingsdoeleinden

voldoen aan
wettelijke
verplichting (o.a.
i.h.k.v. de Wet
Verbetering
Poortwachter) en
gemeentelijk
verzuimbeleid
Registratie gegevens
externe medewerker
zodat een
inhuurovereenkomst
kan worden
aangegaan en dat de
externe medewerker
toegang krijgt tot het
gebouw en de
systemen en we
voldoen aan
wettelijke
verplichtingen
faciliteren betalingen
arbeidsongeschikthei
dsverzekering
medewerker
voldoen aan
wettelijke
verplichting
Het faciliteren van
een stagiair om zijn
stage binnen de
organisatie te
vervullen/Bijdragen
aan realisering van
de doelen van het
onderwijs
(bevorderen
praktijkgericht
onderwijs) en de
stagiair
(beroepskeuze en
integratie van beroep
en praktijk)
Faciliteren
medewerker in
maatregelen ter
voorkoming van

Rechtmatige
grondslag

Categorieën
van
betrokkenen

artikelen 13 en 14
Arbeidsomstandighed
enwet
Wet Verbetering
Poortwachter, artikel
6, lid 1 onder c AVG

Medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen

Naam, adres,
woonplaats,
emailadres,
geboortedatum,
telefoonnummer

7 jaar of 10 jaar
Arbo-Unie
na datum
Heerenveen
uitdiensttreding

Nee

Externe
medewerker

Naam, adres,
woonplaats,
emailadres,
geboortedatum,
telefoonnummer,
BSN nummer

5 jaar na afloop
contract.

Nee

Medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen
Medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum en
BSN nummer
Naam, adres,
woonplaats, BSN
nummer, financiële
gegevens

Stagiaires,
studenten

art 6 lid 1 sub b AVG
en artikel 1 van de
Uitvoeringsregeling
WABB

artikel 6 lid 1 onder
a, toestemming
medewerker
artikel 475 Rv
artikel 6, eerste lid
onder c AVG

artikel 6 lid 1 onder
b AVG

Alle
artikel 6 lid 1 onder a medewerkers
AVG
van de
gemeente

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

Uitzendbureau

7 jaar of 10 jaar
na datum
Verzekering
uitdiensttreding

Nee

7 of 10 jaar na
datum
uitdiensttreding

Beslagleggers

Nee

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum, BSN
nummer,
handtekening en
kopie ID bewijs

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

ADP en
opleidingsinstit Nee
uut

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum, BSN
nummer en datum

1 jaar na
verstrekken
gegevens.

IZA
zorgverzekerin
g

Nee

verzuim of
bevordering van
herstel
Organisatie
en
Communica
tie

Vertrekregeling

Organisatie
en
Communica
tie

Omwonenden
informeren over
een project

Organisatie
en
Communica
tie

Pers en inwoners
informeren over
activiteiten
bestuurders

Organisatie
en
Communica
tie

Plaatsen van
nieuwsberichten
of advertenties op
social media

Organisatie
en
Communica
tie

Participatie over
beleid of project

Organisatie
en
Communica
tie

Werving en
selectie

Organisatie
en
Communica
tie

Organisatie
en
Communica
tie

Verhalen van
loonkosten
ambtenaren

Indiensttreding
nieuwe vaste
medewerker

College en
Raad (voor de
griffie)

College

college

Heerenveen

Privaat /
Publiek

overeenstemming
over
maatwerkafspraken
bij beëindiging
dienstverband.

Medewerkers in
artikel 6 lid 1 onder b dienst van de
AVG
gemeente
Heerenveen

Naam, adres,
woonplaats,
financiele gegevens,
geboortedatum

Privaat /
Publiek

het informeren van
bewoners over
veranderingen door
(aankomend) project

artikel 160
Gemeentewet, art. 6
eerste lid, onder e
AVG

inwoners,
bedrijven

naam, adres,
woonplaats

informeren en
uitnodigen pers en
andere genodigden

artikel 160
Gemeentewet, art. 6
eerste lid, onder e
AVG

contactpersonen
pers,
collegeleden,
namen, adres
burgemeester,
activiteit,
raad, andere
betrokkene

privaat /
publiek

ja (internet)

ja (Internet)

klankbordgroepl
eden

niet langer dan
nodig voor het
doel van de
verwerking

Vakafdelingen,
betrokkenen
bij bepaalde
projecten
waarvoor
participatie

nee

artikel 160
Gemeentewet, artikel
125 Ambtenarenwet
artikel 6, eerste lid
onder b en e AVG

Sollicitanten

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
arbeidsverleden

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Sollicitatie en
selectiecommi
ssie

Nee

Verhaalswet
ongevallen
ambtenaren
artikel 6, eerste lid
onder f AVG

Medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen en
veroorzaker van
schade

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
telefoonnummers, emailadressen en
financiele gegevens

7 jaar

Verzekering

Nee

Artikel 125
Ambtenarenwet,
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
Medewerkers
nationaliteit,
die in dienst van
7 jaar of 10 jaar
burgerlijke staat,
de gemeente
na datum
ADP
geslacht, BSN
Heerenveen
uitdiensttreding
nummer, kopie ID en
komen
handtekening,
bankrekeningnummer
, kopie diploma's,

College

Privaat /
Publiek

College en
Raad (voor de
Griffie)

Privaat /
Publiek

werven en selecteren
van nieuw personeel
op interne en externe
vacatures

Publiek

een ieder,
openbaar

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

artikel 160
Gemeentewet, art. 6
eerste lid, onder e
AVG

College en
Raad (voor de
Griffie)

archief

niet langer dan
nodig voor het
doel van de
verwerking

*gebiedsontwikkeling
en bouwprojecten
*andere
gemeentebrede
programma's

Publiek

nee

namen, adresssen,
foto's

artikel 160
Gemeentewet, art. 6
eerste lid, onder a
en/of e AVG

College

Nee

medewerkers,
bestuurders,
genodigden,
omstanders

uitnodigen en
informeren

verhalen geleden
loonkosten van een
medewerker die door
geleden schade
verhinderd is zijn
werkzaamheden te
verrichten
Voldoen aan
wettelijke fiscale en
SZ-eisen (Belasting,
premie WIA, WW),
aan gemeentelijk
arbeidsvoorwaardenb
eleid, uitvoering
arbeidsvoorwaarden
en pensioen (ABP)
betrokken

7 jaar of 10 jaar
na datum
uitdiensttreding
n.v.t.
,
overeenkomstig
selectielijst VNG
niet langer dan
nodig voor het
vakafdelingen
doel van de
verwerking

volgers,
genodigden,
omstanders,
facebook,
twitter, een
ieder
(openbare
informatie)

privaat /
publiek

college

ziek

Nee

medewerker

Organisatie
en
Communica
tie

Uitkering
aanvragen

College en
Raad (voor de
Griffie)

Organisatie
en
Communica
tie

Personeelsmutati
es vast personeel

College en
Raad (voor de
Griffie)

Organisatie
en
Communica
tie

Salarissen,
vergoedingen,
uitkeringen aan
vaste
medewerkers

College en
Raad (voor de
Griffie)

Organisatie
en
Communica
tie

functiebeschrijvin
g en -waardering

College en
Raad (voor de
Griffie)

Organisatie
en
Communica
tie

Registratie en
afhandeling van
integriteitsmeldin
gen door de
Vertrouwensperso
on Integriteit
(VPI) of
integriteitscommi
ssie

College en
Raad (voor de
Griffie)

telefoonnummer

Publiek

Uitkeringsrechten
verzilveren

Wet Arbeid en zorg
art. 3.7 e.v.;
Ziektewet art. 19 e.v.
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen

Naam, adres,
woonplaats, BSN
nummer

7 jaar of 10 jaar
UWV en
na datum
Loyalis
uitdiensttreding

Nee

Publiek

Actueel houden van
gegevens
personeelsbestand en
uitvoering van
arbeidsvoorwaarden

artikel 125
Ambtenarenwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen

Financiele gegevens

7 jaar of 10 jaar
na datum
ADP
uitdiensttreding

Nee

Publiek

uitvoering primaire
arbeidsvoorwaarden

artikel 125
Ambtenarenwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Alle
medewerkers
van de
gemeente
Heerenveen,
collegeleden en
raadsleden

Naam, adres,
woonplaats, IBAN

Vakafdelingen,
7 jaar of 10 jaar
Bank
na datum
Nederlandse
uitdiensttreding
Gemeenten

Nee

Publiek

Inrichten organisatie,
uitvoering
arbeidsvoorwaarden/
voldoen aan
wettelijke
verplichting

artikel 160
Gemeentewet, artikel
125 Ambtenarenwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen

Naam, adres,
woonplaats,
financiële gegevens

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

nee

Publiek

Borgen integer
handelen personeel,
voldoen aan
wettelijke
verplichting (artikel
125quater en artikel
125 quinquies
Gemeentewet
Ambtenarenwet)

artikel 160
Gemeentewet, artikel
125quater en artikel
125 quinquies
Ambtenarenwet,
Integriteitsbeleid
artikel 6, eerste lid
onder c en e AVG

naam van melder (als
melding anoniem
medewerker die wordt gedaan dan
melding doet
wordt dit
en/of degene
persoonsgegeven niet 10 jaar (o.b.v.
die onderwerp is verder verwerkt) en
selectielijst
van de
alle (bijzondere)
VNG)
integriteitsmeldi persoonsgegevens
ng
over degene die
onderwerp is van de
melding

n.v.t.

vakafdelingen,
externe
onderzoeker
indien van
nee
toepassing en
leden
integriteitscom
missie

Organisatie
en
Communica
tie

Organisatie
en
Communica
tie

Organisatie
en
Communica
tie

Registratie
nevenwerkzaamh
eden en financiële
belangen

Registreren van
diploma's,
getuigschriften,
certificaten etc.

Neveninkomsten
college

Organisatie
en
Communica
tie

Pensioenuitkering
en (oud)
wethouders

Organisatie
en
Communica
tie

Verstrekken van
informatie ten
behoeve van
bedrijfsvoering
aan directie en
management

Organisatie
en
Communica
tie

Verslaglegging

Organisatie
en
Communica
tie

Het leveren van
secretariële
ondersteuning
aan de afdelingen

College en
Raad (voor de
Griffie)

College en
Raad (voor de
Griffie)

College

College

College en
Raad (voor de
griffie)

College

College

Publiek

Borgen integer
handelen personeel,
uitvoering
arbeidsvoorwaarden/
voldoen aan
wettelijke
verplichting (artikel
125 quinquies
Gemeentewet) en
CAR/UWO

artikel 160
Gemeentewet, artikel
125 quinquies
Ambtenarenwet
artikel 6, eerste lid
onder c en e AVG

Publiek

uitvoering
arbeidsvoorwaarden/
voldoen aan
wettelijke
verplichting , zicht
houden op
persoonlijke
ontwikkeling
medewerker

medewerkers in
artikel 6 lid 1 onder b dienst van de
en e AVG
gemeente
Heerenveen

Publiek

Publiek

Publiek

Medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen

Gemeentewet art. 44
en 66;
uitvoering geven aan Rechtspositiebesluit
wettelijke
burgemeesters art
verplichting
14c,
collegeleden
rechtspositie politieke Rechtspositiebesluit
ambtsdragers
wethouders art. 4b
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
Algemene
uitvoering geven aan
pensioenwet politieke
wettelijke
ambtsdragers art.
(voormalig)
verplichting
131 e.v.
collegelid
rechtspositie politieke
artikel 6, eerste lid
ambtsdragers
onder e AVG

informatieverstrekkin
g t.b.v.
bedrijfsvoering

medewerkers in
Artikel 5 lid 1 onder b dienst van de
AVG; art 89 AVG
gemeente
Heerenveen

Naam, adres,
woonplaats en
ingangsdatum en
einddatum

geen
aanknopingspun
ten in de VNG
selectielijst:
niet langer dan
strikt
Lijst openbaar
noodzakelijk,
zonder naam
aansluiten bij
met functie
bewaartermijn
personeelsdossi
er (10 jaar na
uitdiensttreding
)

nee

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geboorteplaats,
opleiding

10 jaar na
uitdiensttreding

Archief

nee

Naam, adres,
woonplaats, emailadres, functie,
BSN

7 jaar of 10 jaar
na datum
uitdiensttreding
College
,
overeenkomstig
selectielijst VNG

nee

Naam, adres,
woonplaats, emailadres, BSN,
functie, loongegevens

functienaam,
ziekteverzuim,
salarisgegevens

Publiek

Het vastleggen van
dat wat besproken
wordt tijdens
overleggen

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

personen die in
overleg worden
besproken en
welke
opgenomen
worden in de
agenda en
notulen

alle
persoonsgegevens
die over een
betrokkene
besproken worden
tijdens het overleg

Publiek

Het faciliteren van
vakafdeling in de
uitoefening van hun
taken.

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

medewerkers in
dienst van de
gemeente
Heerenveen

Naam, adres,
woonplaats, emailadressen,
telefoonnummers

7 jaar (na
overlijden laatst
overgeblevene
+ oud
wethouder of
diens partner)
niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
waarvoor de
gegevens
worden
verwerkt
Volgens
archiefwet,
conform
selectielijsten,
periode
variërend
tussen 1 jaar en
permanent
Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

n.v.t.

nee

vakafdelingen

nee

vakafdelingen

nee

vakafdelingen

nee

Organisatie
en
Communica
tie

Aanmelden
medewerkers
zodat zij de
beschikking
krijgen over de
juiste middelen
om hun werk uit
te voeren

Organisatie
en
Communica
tie

Verwerken
inhuurkrachten in
ADP

Organisatie
en
Communica
tie

Beheer dossiers
medewerkers

College

College

College

Publiek

medewerker
faciliteren om
werkzaamheden te
kunnen uitvoeren

Privaat

Het bewaken van de
contracten van
tijdelijk personeel

Publiek

Beheer
personeelsdossiers

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

art. 6 onder b AVG

artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Medewerkers
die in dienst van
de gemeente
naam en functie
Heerenveen
komen

Tijdelijk
personeel

Medewerkers

Naam, adres,
woonplaats, emailadres,
geboortedatum en
BSN nummer
Naam, adres,
woonplaats, emailadres,
geboortedatum, BSN
nummer, kopie ID en
verder voorkomende
stukken die ook
bijzondere gegevens
kunnen bevatten

10 jaar na uit
diensttreding

vakafdelingen

nvt

7 jaar

vakafdelingen

nee

7 jaar

Afdelingshoofd
en en
medewerkers
hebben inzage
in hun eigen
dossier via
mycorsa

nee

Naam
Afdeling

Posthuis

Posthuis

Verwerking

Verkoop van
toegangskaarten
aan de kassa of
telefonisch

Verkoop van
toegangskaarten
via de website

Verwerkingsverantwoordelijken

Directeur van
Posthuis

Directeur van
Posthuis

Publiek/
Privaat

Privaat

Privaat

Posthuis

Jaarlijks
verzenden van
theatergidsen

Posthuis

Verzending
nieuwsbrieven
aan
theaterbezoekers
en relaties

Directeur van
Posthuis

Privaat

Posthuis

Klantenbestand
invullen,
aanvullen en
wijzigen

Directeur van
Posthuis

Privaat

Posthuis

Verhuur van de
zaal voor onder
meer zakelijke
bijeenkomsten,
recepties en
congressen

Directeur van
Posthuis

Posthuis

Beheer zakelijke
relaties

Directeur van
Posthuis

Directeur van
Posthuis

Privaat

Verwerkingsdoeleinden

Sluiten van
verkoopovereenkoms
ten

Sluiten van
verkoopovereenkoms
ten
Verzending van
theatergidsen zodat
vaste
theaterbezoekers op
de hoogte zijn van de
voorstellingen in het
seizoen
Verzending van
nieuwsbrieven zodat
vaste
theaterbezoekers op
de hoogte zijn van de
voorstellingen in het
seizoen
Het klantenbestand
actueel houden ten
behoeve van goede
dienstverlening aan
de klanten van het
theater

Rechtmatige
grondslag

Categorieën
van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Bij verkoop
voor andere
locaties
worden
gegevens
gedeeld met
o.a. de Lawei
Bij verkoop
voor andere
locaties
worden
gegevens
gedeeld met
o.a. de Lawei

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

kopers
toegangskaart

Naam, adres,
woonplaats, emailadres,
telefoonnummer

Niet langer dan
voor het doel
van de
verwerking
noodzakelijk is

Artikel 6, eerste lid
onder b AVG

kopers
toegangskaart

Naam, adres,
woonplaats, geslacht,
telefoonnummers, emailadressen, IBAN
(laatste niet bij
afhalen van kaarten)

Niet langer dan
voor het doel
van de
verwerking
noodzakelijk is

Artikel 6, eerste lid
onder a en f AVG

Vaste
theaterbezoeker
s

Naam, adres,
woonplaats

Niet langer dan
7 jaar

Grafisch
adviesbureau
voor
verzending

Nee

Artikel 6, eerste lid
onder a en f AVG

Vaste theaterbezoekers en
geïnteresseerden die
nieuwsbrief
willen
ontvangen

Namen, emailadressen

tot uitschrijving
dienst

n.v.t.

Nee

Artikel 6, eerste lid
onder a AVG

kopers
toegangskaart,
inschrijvers
nieuwsbrief

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen, IBAN

Niet langer dan
7 jaar, of bij
uitschrijving
dienst

n.v.t.

Nee

Niet langer dan
voor het doel
van de
verwerking
noodzakelijk is

n.v.t.

Nee

Niet langer dan
voor het doel
van de
verwerking
noodzakelijk is

n.v.t.

Nee

Artikel 6, eerste lid
onder b AVG

Privaat

Sluiten en beheren
van overeenkomsten

Artikel 6, eerste lid
onder b AVG

Huurder

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

Privaat

Sluiten en beheren
van overeenkomsten

Artikel 6, eerste lid
onder b AVG

Artiesten,
leveranciers

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

Nee

Nee

Posthuis

Beheer zakelijke
relaties

Directeur van
Posthuis

Privaat

Sluiten en beheren
van overeenkomsten

Artikel 6, eerste lid
onder b AVG

Huurders,
leveranciers,
impressariaten,
artiesten,
theaterbezoekers

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

Niet langer dan
voor het doel
van de
verwerking
noodzakelijk is

n.v.t.

Nee

Naam
Afdeling

Publiek

Verwerking

het bestellen van
bedrijfskleding

Publiek

iemand tijdelijk
de toegang
ontzeggen tot alle
gemeentelijke
panden

publiek

registreren en
maken van
afspraken voor
baliebezoek

Publiek

Het ontvangen en
aanmelden van
bezoekers

Publiek

Behandelen van
gerechtelijke
(civiele)
procedures

Publiek

aannemen en het
laten plaatsvinden
van een
begrafenis

Verwerkingsverantwoordelijken

College

College

College

College

Ambtenaar
van de
burgerlijke
stand

College

Publiek/
Privaat

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige
grondslag

Categorieën
van
betrokkenen

Categorieën
van
ontvangers

Naam

Leverancier
van
bedrijfskleding

Nee

Personen aan
wie
gebouwverbod
is/wordt
opgelegd

Naam, adres,
woonplaats, pasfoto

gedurende de
ontzegging
(wordt per 3
maanden
Vakafdelingen
bekeken),
daarna definitief
verwijderd.

Nee

Bezoekers

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum

niet langer dan
noodzakelijk

n.v.t.

Nee

Bezoekers

Naam

niet langer dan
zes maanden,
tenzij een
wettelijke
bewaartermijn
zich hiertegen
verzet.

n.v.t.

nee

alle benodigde
persoonsgegevens
voor de betreffende
procedure

5 jaar, tenzij
het een geschil
betreft met
financiële
consequenties:
7 jaar

rechtbanken,
vakafdeling,
externe
adviseurs

ja, indien
van
toepassing

uniformiteit in
uitstraling

Bodes

Privaat

uitvoering geven aan
goed
huismeesterschap

Arbowet art 3, nader
uitgewerkt in
Arbobesluit en
Arbocatalogus
Agressie en Geweld
2.0, sector
Gemeenten en de
richtlijn registratie
gebouwverbod
artikel 6, eerste lid
onder f AVG

Publiek

registreren en
reguleren van
afspraken voor
baliebezoeken

art 6, eerste lid
onder e AVG

publiek

Het reguleren van
toegang van
bezoekers tot het
gemeentehuis

artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Privaat

de ambtenaar van de
burgerlijke stand
vertegenwoordigen in
de procedure

Boek 1 BW, Wetboek
van Burgerlijk
Rechtsvordering
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

eisers,
gemachtigde

uitvoering geven aan
de Wet op de
lijkbezorging en
ervoor zorgdragen
dat er gelegenheid is
tot begraven

artikel 35 en 56 Wet
op de Lijkbezorging,
artikel 6 en 8 van de
Verordening voor het
crematorium en de
gemeentelijke
begraafplaatsen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
overledene,
overlijdensdatum,
nabestaanden,
persoonsgegevens
contactpersonen
nabestaanden,
contactpersonen,
financiele gegevens

Privaat /
Publiek

Bewaartermijn

zolang
medewerker in
het kader van
de uitvoering
van zijn/haar
taak
bedrijfskleding
moet dragen

artikel 15:1:16:1
Rechtspositie
Ambtelijk Personeel,
artikel 6, eerste lid
onder b AVG

Privaat

Categorieën van
persoonsgegevens

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
uitvaartverzor
VNG, dus niet
gers,
langer dan
vakafdeling
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

ja, indien
van
toepassing

Publiek

aanschrijven
achterstallig
onderhoud en
aanvraag
onderhoud graf

Publiek

Het schoonmaken
van het
Gemeentehuis

Publiek

Aanvragen nieuw
rijbewijs,
verlengen
rijbewijs, afstand
doen van
categorie op
rijbewijs

Publiek

Buitenlands
rijbewijs
omwisselen naar
Nederlands
rijbewijs

Publiek

Aanvragen of
vervangen van
een paspoort, IDkaart,
vreemdelingen- of
vluchtelingendocu
ment. Eventueel
met opneming
van procesverbaal
igv vermissing.

Publiek

Paspoorten, IDkaarten,
rijbewijzen die
van de
leverancier
komen,
controleren en
klaarzetten
(inklaren) voor
uitreiking in de
paspomaat

College

College

Burgemeester

Burgemeester

Burgemeester

Burgemeester

voorkomen van
gevaar op de
begraafplaats
(omvallen stenen) en
het
onderhoud/aanzien
van het park

artikel 20
Verordening voor het
crematorium en de
nabestaanden,
gemeentelijke
contactpersonen
begraafplaatsen 2011
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats, naam
overledene,
telefoonnummers,
emailadressen

geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
VNG, dus niet
vakafdeling
langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Privaat

Schoonhouden van
de panden van de
gemeente

art 6 lid 1 onder b
AVG

schoonmakers,
contactpersoon
schoonmaakbed
rijf

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers,
BSN

niet langer dan
noodzakelijk, bij
Asito
beëindiging van
werkzaamheden

nee

Publiek

Verzoeker voorzien
van juiste rijbewijs of
de inwoner van
gemeente informeren
dat zijn rijbewijs is
gevonden danwel het
gevonden document
terugsturen naar de
RDW, als degene van
wie het rijbewijs is
niet woont in de
gemeente

aanvrager

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum, BSN,
emailadres
telefoonnummer,
pasfoto,
handtekening, A
nummer

aanvraag
digitaal
bewaard door
RDW, Bijlagen
11 jaar door
gemeente
(papier)

RDW, CBR

nee

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum, BSN,
emailadres
telefoonnummer,
pasfoto,
handtekening, A
nummer

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

RDW, CBR

ja

Privaat /
Publiek

artt. 111 - 125 Wvw;
art. 49 lid 4 en hfdst
2 Rr
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

nee

Publiek

Buitenlands rijbewijs
met verzoek tot
omwisseling opsturen
naar RDW

art 113 Wvw, art 28
Rr
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvrager

Publiek

verzoeker voorzien
van juiste
reisdocument:
paspoort (PN), IDkaart, zakenPN,
tweede PN,
faciliteiten PN,
vreemdelingen PN,
vluchtelingen PN
danwel een
reisdocument
inhouden

artikel 26 ev, 40 ev,
44 ev, 47, 54, 55
Paspoortwet,
Paspoort
Uitvoeringsregeling
Nederland (PUN)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum, BSN,
aanvrager,
emailadres
toestemminggev telefoonnummer,
ers
pasfoto,
handtekening, A
nummer,
nationaliteit, geslacht

11 jaar voor
doc die 5 jaar
geldig zijn en
16 jaar indien
langer geldig
(selectielijst
VNG en art. 72
lid 4 PUN)

Idemia,
ministerie van
binnenlandse
zaken (RVIG)

nee

Publiek

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

art 87 PUN
artt. 119 en 121
Reglement
rijbewijzen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers

tot aan de
uitreiking

nvt

nee

naam, BSN

Publiek

Paspoorten, IDkaarten,
rijbewijzen

Publiek

Kind krijgt als
gevolg van
adoptie nieuwe
juridische ouders

Publiek

Akten opmaken
van geboorte,
overlijden,
huwelijk/GP,
erkenning,
naamkeuze en
latere
vermeldingen op
de diverse akten
plaatsen a.g.v.
aanvulling(en) of
een correctie.

Burgemeester

Publiek

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

ABS

Publiek

Rechtsfeit op akte
verwerken en kind
juridische ouders
toekennen

ABS

Publiek

vastleggen rechtsfeit
verzoeker

artt. 55 en 56 PUN,
artt. 122 en 123a
Reglement
rijbewijzen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

art. 1: 227 - 232 BW,
kind, ouders,
art. 10:103-106 BW
oorspronkelijke
artikel 6, eerste lid
ouders
onder 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 ontbinding
van het huwelijk na
scheiding van tafel
en bed),11
(Afstemming) BW,
art. 10: titel 3 (Het
huwelijk), 4 (Het
GP), 5 (Afstamming),
6 (Adoptie) BW;
Besluit burgerlijke
stand 1994 (Bbs)
Geboorte conform
artt. 43 en 48 Bbs,
Huwelijk/Gp conform
artt. 57, 57a, 57c en
59 Bbs;
Overlijden conform
artt. 61, 62 , 66 en
67 Bbs.
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers

kind, ouders,
overledenen,
(aanstaande)
echtgenoten/par
tners en
getuigen,
buitengewoon
ambtenaar van
de burgerlijke
stand,
aangevers van
rechtsfeiten

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
pasfoto

Namen,
geboortedatum,
geslacht

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
geboortedatum,
geslacht,
nationaliteit,
overlijdensdatum

alle instanties
die zijn
max 3 maanden
geautoriseerd
na ontvangst
door het
documenten
ministerie die
van RvIG en
toegang
RDW
hebben tot het
BRP
woongemeent
e
(oorspronkelij
ke) ouders,
geboorteakte
alle instanties
100 jaar,
die zijn
gerechtelijke
geautoriseerd
uitspraak
door het
(beschikking)
ministerie die
18 maanden
toegang
hebben tot het
BRP, justitie,
advocaat

50 (overlijden) .
75 (huwelijk en
partnerschap)
en 100 jaar
(geboorte).
18 maanden
voor de
bescheiden
t.b.v. het
uitvaartverzor
opmaken van
gers,
de akte
vakafdeling,
trouwambtena
Voor erkenning ren bij
en naamkeuze
huwelijken,
geldt een
ministerie van
termijn van 18
Veiligheid en
maanden nadat Justitie
deze als latere
vermelding aan
de geboorteakte
is geplaatst.

nee

nee

nee

Publiek

Publiek

Publiek

Verzoeken om
informatie uit de
burgerlijke stand
afhandelen.
Beoordelen en
afschrift of
uittreksel
verstrekken.

Kenbaar maken
van een huwelijk
of partnerschap

Voltrekken
huwelijk/registrer
en Geregistreerd
Partnerschap

ABS

ABS

ABS

Publiek

Publiek

Publiek

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

alle gegevens
beoordelen (of
betrokkenen een
huwelijk of
partnerschap mogen
aangaan) en invoeren
om een dossier aan
te leggen.

juridisch
rechtsgeldige relatie
tot stand brengen

artt. 1:23, 1:23a,
1:23 b BW en art. 25
Bbs
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

artt. 1:44 t/m 49a
(huw) BW, art. 1:80a
lid 5 (GP) BW
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

artt. 1:30 t/m 42
(huw) BW; artt.
1:80a en 1:80b (GP)
BW
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers van
afschriften en
uittreksels,
personen van
wie afschrift of
uittreksel wordt
gevraagd

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht,
overljdensdatum

aanstaande
echtgenoten of
partners en
getuigen,
buitengewone
ambtenaren van
de burgerlijke
stand

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummers, emailadressen,
nationaliteit, BSN,
ID-kopie,
handtekeningen,
namen,
geboortedatum,
geboorteplaats van
ouders van
aanstaande
echtgenoten of
partners

aanstaande
echtgenoten of
partners en
getuigen,
buitengewone
ambtenaren van
de burgerlijke
stand

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummers, emailadressen,
nationaliteit, BSN,
ID-kopie,
handtekeningen,
namen,
geboortedatum,
geboorteplaats van
ouders van
aanstaande
echtgenoten of
partners

niet langer dan
noodzakelijk

18 maanden ná
voltrekking
huwelijk
/partnerschap,
Verklaring ter
voorkoming van
schijnhuwelijke
n wordt 12 jaar
bewaard (BBS
art. 28)

75 jaar

Alleen
indien
afschriften
of
uittreksels
vanuit een
aanvragers
derde land
van afschriften
worden
en uittreksels
aangevraag
d, worden
deze naar
het derde
land
verzonden.

buitengewone
ambtenaren
van de
burgerlijke
stand, politie
en IND bij
vermoeden
schijnhuwelijk

nee

Gemeentebest
uren van de
woonplaats
van de
echtgenoten of
geregistreerd
partnerschap,
alle instanties
die zijn
geautoriseerd
door het
nee
ministerie die
toegang
hebben tot het
BRP,
vakafdelingen,
tweede
exemplaar van
de akte naar
het Ministerie
van Veiligheid
en Justitie

Publiek

Partnerschap
omzetten naar
een huwelijk

Publiek

Benoemen
(B)ABS

Publiek

Alle
kiesgerechtigden
in de gemeente
een stempas
versturen

ABS

College

Burgemeester

Publiek

nieuwe akte maken
waarin het
partnerschap wordt
omgezet naar een
huwelijk

Publiek

(B)ABS, evt. uit
andere gemeente,
benoemen om in
gemeente een
huwelijk/partnerscha
p te mogen
voltrekken. En ABS
voor gemeente
benoemen om ook
alle overige akten op
te mogen maken.

artt.1:16, 1:16a BW,
artt. 1 t/m 5 Bbs
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

alle kiesgerechtigden
voorzien van een
stempas

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

art. 1: 80g BW
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanstaande
echtgenoten,
buitengewone
ambtenaren van
de burgerlijke
stand

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummers, emailadressen,
nationaliteit, BSN,
ID-kopie,
handtekeningen,
namen,
geboortedatum,
geboorteplaats van
ouders van
aanstaande
echtgenoten of
partners

75 jaar

toekomstige
(buitengewone)
ambtenaar van
de burgerlijke
stand

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummers, emailadressen,
nationaliteit, BSN,
ID-kopie,
handtekeningen,
IBAN

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

kiesgerechtigde
n

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
stempasnummer

kiezersbestand
wordt na 3
maanden na de
verkiezingen
vernietigd

Gemeentebest
uren van de
woonplaats
van de
echtgenoten of
geregistreerd
partnerschap,
alle instanties
die zijn
geautoriseerd
door het
nee
ministerie die
toegang
hebben tot het
BRP,
vakafdelingen,
tweede
exemplaar van
de akte naar
het Ministerie
van Veiligheid
en Justitie
Vakafdeling,
(buitengewoon
) ambtenaar
van de
burgerlijke
stand,
rechtbank,
nee
aanstaande
echtgenoten
en partners
die verzocht
hebben om
akte van
benoeming.
kiesgerechtigd
en, drukker
van
nee
stempassen,
bezorgdienst

Publiek

Aanschrijven
stembureauleden
die in het
stembureauleden
bestand staan en
nieuw
aangemelde
stembureauleden,
hen benoemen,
en uitkeren van
de vergoeding
aan hen

Publiek

Stempas
omzetten naar
kiezerspas of
volmacht

Burgemeester

Publiek

kiesgerechtigde stem
uit laten brengen
buiten eigen
gemeente of een
ander laten stemmen
in een andere
gemeente

Publiek

Politieke partijen
verzoeken zich in
te schrijven,
deelname
gemeenteraadsve
rkiezing

Burgemeester

Publiek

actueel register
politieke partijen

Benoemen
(tussentijds)
gemeenteraadsle
den

Burgemeester
in
hoedanigheid
van voorzitter
centraal
stembureau

Publiek

na een
gemeenteraadverkiez
ing een nieuwe raad
samenstellen of een
raadslid tijdens de
lopende periode
vervangen.

art. W1 Kieswet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Burgemeester

Publiek

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

Burgemeester

Publiek

uiteindelijke uitslag
van de verkiezing
bepalen

Publiek

Publiek

Publiek

Ondersteuningver
klaring checken
en bij
gemeenteraadver
kiezingen op dag
van
kandidaatstelling
inleveren.
Inleveren
stempassen van
stemmen die zijn
uitgebracht,
processen-verbaal
van
stembureaulid,
stembiljetten.

Burgemeester/
College (voor
benoeming en
uitkering
vergoeding)

Publiek

alle stembureaus
voorzien van
voldoende
stembureauleden en
hen de vergoeding
uitkeren

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

stembureaulede
n

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummers, emailadressen, BSN,
IBAN

artt. L1 t/m L6,
L8,L14, L15 Kieswet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

kiesgerechtigde
n,
gemachtigden

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
handtekeningen

art. G3 Kieswet,
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

oprichters,
partijbestuurder
s

Naam, adres,
woonplaats

Het
stembureaulede
nbestand wordt
bewaard tot de
volgende
verkiezing en
dan
geactualiseerd.
Gegevens van
leden die dan
niet meer
meedoen,
worden
verwijderd na
verzoek daartoe
van
stembureaulede
n.
kiezersbestand
vervalt op
datum
verkiezingen,
fysieke
ingenomen
stempas wordt
direct na
inname
vernietigd

stembureauled
en, leden van
het
nee
betreffende
stembureau,
vakafdeling

kiesgerechtigd
en,
nee
gemachtigden,
stembureaus

oneindig

een ieder

ja

(tussentijdse)
gemeenteraadsl
eden

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
datum benoeming,
telefoonnummers, emailadressen, BSN

minimaal 4 jaar

Raad,
commissie
geloofsbrieven

Ja, middels
openbare
bekendmaki
ng online

art. H4 Kieswet; art.
H1 Kiesbesluit
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

ondersteuners

Naam, adres,
woonplaats

tot de nieuwe
raad is
geïnstalleerd

ondersteuners
en politieke
partijen

nee

hoofdstuk O en P
Kieswet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

kiesgerechtigde
n,
stembureaulede
n

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
stempasnummer

3 maanden

Centraal
Stembureau,
Raad,
Kiesraad

nee

Publiek

Publiek

Publiek

Inleveren lijst
met kandidaten
voor de partij

Naturalisatie,
optie

Organiseren
ceremonie

Burgemeester

Burgemeester

Burgemeester

Publiek

Publiek

juiste kandidaten op
het stembiljet
vermelden

artt. H1 t/m H15
Kieswet, hoofdstuk H
Kiesbesluit
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

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

art. 6 Rijkswet op het
Nederlanderschap
(RWN) (optie)
artt. 7, 8, 9 en 10
inwoner,
RWN (naturalisatie)
eventueel
art.11 RWN (mee/na- gezinsleden
naturalisatie)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

3 maanden

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht,
nationaliteit,
verblijfstitel,
oudergegevens, BSN,
telefoonnummer, ID
kopie, handtekening

optiedossiers 12
jaar, Koninklijk
Besluit 110 jaar
IND, politie en
(bewijs van IND
justitie bij
dat iemand de
optie
Ned.
nationaliteit
krijgt)

nee

Naam, adres,
woonplaats,
nationaliteit

lijst met
uitgenodigden
worden
minimaal 1 jaar
bewaard
(minimaal 3x
uitnodigen,
uitgenodigden
hebben dan nog
1 jaar om naar
een
naturalisatiecer
emonie te
komen, daarna
vervalt het
verkrijgen van
het
Nederlandersch
ap)

nvt

nee

Ja,
publicatie op
website

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

art. 5 Regeling
verkrijging en verlies
Nederlanderschap
(RVVN)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Leges aan IND
betalen

art 13 lid 1 RWN i.r.t.
Besluit Optie- en
Naturalisatiegelden
aanvragers
(BON)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam,
dossiernummer

5 jaar

IND,
vakafdeling

nee

artikel 30 wet
justitiële en
strafvorderlijke
gegevens
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvrager

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
handtekening, BSN

Origineel
exemplaar
wordt 1 jaar
bewaard

justitie

nee

artikel 160
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Inwoners

Naam,
geboortedatum

6 maanden

vakafdelingen

Nee

Publiek

Publiek

Afdragen van de
ontvangen leges

Publiek

Aanvragen
verklaring
omtrent gedrag

Burgemeester

Publiek

Verzoek aannemen
en doorsturen naar
COVOG ( Centraal
Orgaan Verklaring
Omtrent Gedrag)

Publiek

Afspraak maken
voor/door de
verzoeker

College

Publiek

dienstverlening

Burgemeester

kandidaten en
degene die lijst
inlevert

Centraal
Stembureau,
kiesgerechtigd
en ontvangen
namen en
woonplaatsen
op stembiljet

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht, ID kopie,
nationaliteit,
handtekeningen

inwoner,
eventueel
gezinsleden

Publiek

Pasfoto op
aanvraag zoeken
i.v.m. identificatie
van een persoon

Publiek

Het verlenen van
een uitsluitend
recht tot het
begraven of het
bijzetten van een
asbus in een
particulier graf of
tot het bijzetten
van een urn in
een urnengraf, nis of -tuin

Publiek

Aanschrijven en
desgewenst
verlengen van
rechten op
particuliere
graven,
urnengraven en
urnennissen

Publiek

Het op verzoek
van een
rechthebbende
overschrijven van
een recht

Publiek

Het op verzoek
van een
rechthebbende
van het graf
beëindigen van
het contract /
huur van het graf

College

College

College

College

College

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Naam,
geboortedatum,
pasfoto, naam
aanvrager

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

politie, justitie,
nee
BOA

Uitvoering geven aan
artikel 28 van de Wet
op de lijkbezorging

artikel 28 Wet op de
Lijkbezorging, artikel
14 Verordening voor
het crematorium en
rechthebbende,
de gemeentelijke
overledene
begraafplaatsen 2011
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
persoonsgegevens
nabestaanden,
contactpersonen,
financiele gegevens,
grafnummer

geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
VNG, dus niet
langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

uitvaartverzor
ger,
nee
begraafplaatsb
eheerder

uitgeven extra
termijn na x-jaren

artikel 28 Wet op de
Lijkbezorging, artikel
14 Verordening voor
het crematorium en
rechthebbende,
de gemeentelijke
overledene
begraafplaatsen 2011
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
persoonsgegevens
nabestaanden,
contactpersonen,
financiele gegevens,
grafnummer

overschrijving van
verleende rechten

artikel 16
Verordening voor het
crematorium en de
rechthebbende,
gemeentelijke
overledene
begraafplaatsen 2011
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
persoonsgegevens
nabestaanden,
contactpersonen,
financiele gegevens,
grafnummer

Verordening voor het
crematorium en de
gemeentelijke
rechthebbende,
begraafplaatsen 2012 overledene
en de Wet op de
Lijkbezorging

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
persoonsgegevens
nabestaanden,
contactpersonen,
financiele gegevens,
grafnummer

politie/BOA van foto
voorzien om een
persoon te
identificeren

Art 73 PUN
artikel 6, eerste lid
onder c AVG

afstand doen van
rechten

(oud)inwoners,
aanvrager

geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
VNG, dus niet
langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking
geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
VNG, dus niet
langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking
geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
VNG, kopie
legitimatiebewij
s dat
meegezonden
wordt, kan
vernietigd
worden nadat
identiteit aan de
hand daarvan is
vastgesteld

begraafplaatsb indien van
eheerder
toepassing

begraafplaatsb indien van
eheerder
toepassing

begraafplaatsb indien van
eheerder
toepassing

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Aanvraag,
toekennen of
afwijzen van een
vergunning voor
plaatsen van een
grafmonument

Het op verzoek
van de
rechthebbende
verwijderen van
de grafbedekking

Opgraven

Ruimen van een
graf

College

College

College/Burge
meester

College/Burge
meester

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
VNG, dus niet
langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking
geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
VNG, dus niet
langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Grafmonumenten op
de begraafplaats aan
gestelde eisen laten
voldoen

artikel 18
Verordening voor het aanvrager,
crematorium en de
overledene,
gemeentelijke
rechthebbende
begraafplaatsen 2011

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
persoonsgegevens
nabestaanden,
contactpersonen,
financiele gegevens,
grafnummer

graf gereed maken
voor nieuwe uitgifte
en eventuele ruiming
van het graf

artikel 21
Verordening voor het
crematorium en de
aanvrager,
gemeentelijke
overledene,
begraafplaatsen 2012 rechthebbende
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
persoonsgegevens
nabestaanden,
contactpersonen,
grafnummer

opgraven stoffelijke
resten en
herbegraven of
cremeren

artikel 29 Wet op de
Lijkbezorging
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
overlijdensdatum,
persoonsgegevens
nabestaanden,
contactpersonen,
financiele gegevens,
grafnummer

1 jaar o.b.v.
Selectielijst
VNG (wat
betreft het
verlof van de
burgemeester)

ruiming van een graf

artikel 31 Wet op de
Lijkbezorging
artikel 22
Verordening voor het
rechthebbende,
crematorium en de
overledene
gemeentelijke
begraafplaatsen 2011
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

grafnummer

geen
aanknopingspun
ten in
selectielijst
uitvoerders,
VNG, dus niet
begraafplaatsb nee
langer dan
eheerder
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

rechthebbende,
overledene,
aanvrager

begraafplaatsb
nee
eheerder

begraafplaatsb
nee
eheerder

begraafplaatsb
nee
eheerder

1) Artikel 5:5-5:12
BW
Artikel waarin staat
dat wij gevonden
voorwerpen
retourneren (als
publiekrechtelijke
taak)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Gevonden
voorwerp (extern)
(registreren,
bewaren,
publiceren,
retourneren,
vernietigen)

College,
Burgemeester

Publiek

Het gevonden
voorwerp kunnen
retourneren aan de
rechtmatige eigenaar

Publiek

Een
terugbelnotitie
doorzetten naar
de betreffende
afdeling/collega
voor het
beantwoorden
van de klantvraag

College

Publiek

Het afhandelen van
klantvragen

artikel 160, eerste
lid, Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Het registreren en
doorzetten van
een melding
openbare ruimte
naar de
betreffende
afdeling,
aannemer

Publiek

iets dat in de
openbare ruimte niet
werkt of kapot is,
herstellen/repareren
en meldingen
overlast

artikel 160, eerste
lid, Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

College

2) Toestemming
vinder m.b.t. het
verstrekken van
zijn/haar
persoonsgegevens
aan de eigenaar
(op het webformulier
staat: Ik heb
bezwaar tegen
contact met de
eigenaar van het
voorwerp. JA / NEE).
artikel 6, eerste lid
onder a AVG

Eigenaren van
voorwerpen

Naam,
telefoonnummers,
omschrijving van
gevonden
voorwerpen

Inwoners

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers

Inwoners

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers

artikel 5:6 BW:
Dagwaarde
zaak < €450,bewaartermijn
3 maanden (de
burgemeester is
bevoegd om de
zaak dan te
verkopen, om
niet over te
dragen of te
vernietigen),
dagwaarde zaak
> €450,bewaartermijn
1 jaar (vinder
wordt dan
eigenaar).
Voor
persoonsgegeve
ns geldt verder:
verwijderen
uiterlijk 5 jaar
nadat
persoonsgegeve
ns werden
opgenomen.
verwijderen
uiterlijk 6
maanden nadat
zij zijn
verkregen,
tenzij de
persoonsgegeve
ns noodzakelijk
zijn ter
voldoening aan
een wettelijke
bewaarplicht.
verwijderen
uiterlijk vijf jaar
nadat de
betrokken
gegevens
werden
opgenomen,
tenzij de pgg
noodzakelijk
zijn ter
voldoening van
aan een
wettelijke
bewaarplicht.

Een ieder voor
wat betreft de
omschrijving
van de
gevonden
voorwerpen

Ja, via
verloreneng
evonden.nl

Vakafdelingen

Nee

Desbetreffend
e afdelingen
aan wie de
meldingen
worden
doorgezet

Nee

Publiek

Aanvraag ja/nee
sticker registeren
en
versturen/uitgeve
n

Publiek

Doorzetten van
klachten naar de
juiste
afdeling/verantwo
ordelijke

Publiek

Vragen via
Twitter/Facebook,
whatsapp
beantwoorden, zo
nodig registreren.
Criterium voor
het registreren
van whatsapp
berichten: indien
klantvraag niet
direct is
beantwoord,
maar er een
vervolg aan moet
worden gegeven.
Registratie alleen
in het
zaaksysteem

Publiek

Het
beantwoorden
van
vragen/opmerkin
gen van
bezoekers van de
website

College

College

College

College

Publiek

Inwoner/bedrijf van
ja-nee sticker
voorzien

artikel 4.1 Code
verspreiding
ongeadresseerd
reclamedrukwerk
(Stichting Reclame
Code)
(Toelichting bij
artikel 4.1.
De verspreiding van
de stickers vindt
plaats via de
Gemeente en via het
speciale
telefoonnummer
0900-2025095 (25
cent per minuut).)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

De klacht in
behandeling nemen
en de indiener van
een antwoord
voorzien.

hfst 9 Awb en
Verordening voor de
klachtbehandeling
2012
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

inwoners/bedrijven
voorzien van het
antwoord op de
klantvraag

Publiekrechtelijke
taak art. 6, eerste lid
onder e AVG;
Registratie: art. 3
Archiefwet 1995

Publiek

bezoekers voorzien
van een antwoord op
de vraag

artikel 160, eerste
lid, Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, adres en
woonplaats bij
verzending per post

Direct na
afhandeling van
het verzoek

n.v.t

Nee

Klagers

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

5 jaar na
afdoening van
de klacht, 10
jaar na
afhandeling
door
tussenkomst
van de
ombudsman

Desbetreffend
e
(vak)afdelinge
n

Nee

Inwoners

Naam,
telefoonnummers,
gebruikersnamen

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Desbetreffend
e afdelingen
van de
gemeente

Nee

Naam, emailadressen,
telefoonnummers

Algemene
vragen 1 jaar
(VNG-lijst nr.
6.1.3).Als wel
aan een
hoofdzaak vast,
dan geldt
bewaartermijn
hoofdzaak
dossier

webteam

Nee

Inwoners

Website
bezoekers

Publiek

Vragen via mail
beantwoorden

Publiek

Aannemen
poststukken voor
interne collega's
en desgewenst
zetten van een
stempel 'bewijs
van ontvangst'

Publiek

Het
doorverbinden
van WIMOklanten naar de
eigen
klantmanager

Publiek

vraag
beantwoorden
m.b.v.
applicatie(s)

Publiek

Fysieke
dienstverlening
publieksvloer

Publiek

Publiek

Inventariseren
archieven

Ter beschikking
stellen
archiefbescheiden

College

College,
Burgemeester

College

College

College

College

College

Publiek

artikel 160, eerste
het beantwoorden
lid, Gemeentewet
van de vragen van de
artikel 6, eerste lid
klant
onder e AVG

Publiek

het aannemen van
poststukken zodat
deze via de
postkamer bij de
interne collega
terecht komt

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

artikel 160
Gemeentewet, art. 6
eerste lid, onder e
AVG

het doorverbinden
van een SZ-klant
naar de
klantmanager

artikel 160
Gemeentewet, art. 6
eerste lid, onder e
AVG

inwoners/bedrijven
voorzien van het
antwoord op de
klantvraag
Om de juiste
bescheiden aan de
verzoeker te
verstrekken

Toegankelijk maken
archiefbescheiden
voor bezoekers

Het om moverende
redenen beschikbaar
maken van niet
openbare informatie.

Bezoeker
website,
inwoners

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum,
geslacht, BSN,
telefoonnummers, emailadressen

Algemene
vragen 1 jaar
(VNG-lijst nr.
6.1.3).Als wel
aan een
hoofdzaak vast,
dan geldt
bewaartermijn
hoofdzaak
dossier

Vakafdelingen

Nee

Inwoners

Op bewijs van
ontvangst: naam,
handtekening en
datumstempel

niet langer dan
nodig voor het
doel van de
verwerking

Inwoners en
vakafdelingen

Nee

Inwoners

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnumer bij
terugbelverzoek

Publiekrechtelijke
taak art. 6, eerste lid
onder e AVG

Inwoners

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum, BSN,
telefoonnumer bij
terugbelverzoek

Artikel 6, eerste lid
onder a AVG

Bezoekers van
het archief

Naam

art. 3 Archiefwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

art. 15 derde lid
Archiefwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Inwoners,
aanvragers,
medewerkers,
Raadsleden,
College

Inwoners,
aanvragers,
medewerkers,
Raadsleden,
College

Algemene
vragen 1 jaar
(VNG-lijst nr.
6.1.3).Als wel
aan een
hoofdzaak vast,
dan geldt
bewaartermijn
hoofdzaak
dossier
niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking
niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Afdeling WIMO Nee

n.v.t.

Nee

Archiefmedew
erkers en
Nee
toezichthouder

Alle algemene en
bijzondere
persoonsgegevens

Eeuwig

Archief,
vakafdelingen,
bezoekers van
het archief
voor zover
stukken
openbaar zijn

Alle algemene en
bijzondere
persoonsgegevens

Wordt bewaard
in het beheer
dossier van het
betreffende
archief zo lang
dit niet
openbaar is.

Archief,
vakafdelingen,
bezoekers van
het archief
voor zover
stukken
openbaar
gemaakt
worden

Via
www.allefrie
zen.nl
worden
akten na 50
tot 100 jaar
na
gebeurtenis
openbaar
gemaakt.

Nee

Publiek

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

Publiek

Het beoordelen
en accorderen
van
vernietigingslijste
n ten behoeve
van vernietiging
van dossiers,
aangeleverd in
een excelbestand
of op papier

Publiek

Mailings
verzorgen

Publiek

Publiek

toegangspas
nieuwe
medewerker

Postregistratie en
verwerking

College

College

College

College

College

Privaat

Sluiten en beheren
van overeenkomsten

Artikel 6, eerste lid
onder b AVG

Projectteam dat
archief
inventariseert;
tijdelijke
medewerkers
van het
Projectteam

Publiek

(uit)voeren van de
administratieve
organisatie, alswel
het voldoen aan de
bewaarplicht /
archiefwet

artikel 3 en 5
Archiefwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Een ieder

Alle
persoonsgegevens

Eeuwig

Vakafdelingen

Nee

Publiek

Ondersteunen van
vakafdelingen bij
bereiken van
betrokken

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Geadresseerden
van post

Naam, adres,
woonplaats

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Bodes,
postbezorger

Nee

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Medewerkers
van de
gemeente

Naam, adres,
woonplaats, datum in
dienst, datum uit
dienst, inlognamen

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Bodediensten

Nee

Naam, adres,
woonplaats, Corsanummer

Niet langer dan
noodzakelijk
voor de
verwerking,
indien poststuk
onderdeel is
van een
dossier, wordt
de
bewaartermijn
van het dossier
aangehouden

Vakafdelingen

Nee

Privaat

Publiek

Het ervoor
zorgdragen dat
personeel beschikt
over een
toegangspas voor de
gebouwen en kan
inloggen op de
printers
Het ervoor
zorgdragen dat
ingekomen brieven
en e-mail op de juiste
manier geregistreerd
worden en bij de
juiste behandelaars
terecht komen.
Controle op de
voortgang van de
beantwoording van
deze stukken. Door
registratie zijn deze
stukken altijd terug
te vinden in de
archieven.

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Afzenders van
post

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen

7 jaar na
beëindiging van
de
overeenkomst

Leveranciers,
archiefaanbied
ers en
aangesloten
organisaties

Nee

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Verwerken
huispost en het
verdelen van
binnengekomen
poststukken en
via gemeentelijk
e-mailadres
ontvangen e-mail

Verzending
poststukken

Digitaliseren voor
vakafdelingen

Archivering

Publiek

Bewaartermijn
toekennen

Publiek

Het opstellen van
vernietigingslijste
n ten behoeve
van vernietiging
van dossiers

College

College

College

College

College

College

Publiek

Het ervoor zorgen dat
de poststukken fysiek
bij de behandelende
afdeling terecht
komen.

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, emailadressen,
telefoonnummers

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Publiek

Er voor zorgdragen
dat de door de
organisatie
opgestelde brieven
de belanghebbende
bereiken. Zowel de
antwoorden op
binnengekomen
brieven alsook
initiatief brieven.

Geadresseerden
van post

Naam, adres,
woonplaats

Volgens
Archiefwet,
conform
selectielijsten,
Bodes
periode
variërend
tussen 1 jaar en
eeuwig.

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Het ondersteunen
van de afdelingen bij
hun werkzaamheden.

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Een ieder

Alle algemene en
bijzondere
persoonsgegevens

Publiek

(uit)voeren van de
administratieve
organisatie, alswel
het voldoen aan de
bewaarplicht /
archiefwet

Artikel 3 Archiefwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Een ieder

Alle algemene en
bijzondere
persoonsgegevens

Publiek

Het toekennen van
een bewaartermijn
zodat het voldoet aan
bewaartermijnen in
de selectielijst van de
VNG

Artikel 3 Archiefwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Een ieder

Alle algemene en
bijzondere
persoonsgegevens

n.v.t.

n.v.t

Nee

Publiek

(uit)voeren van de
administratieve
organisatie, alwel het
voldoen aan de
bewaarplicht /
archiefwet

Artikel 3 Archiefwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Een ieder

Algemene
persoonsgegevens

Eeuwig

n.v.t.

Nee

Medewerkers
van de
gemeente

Vakafdelingen

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
Vakafdelingen
van de
verwerking
Volgens
Archiefwet,
conform
selectielijsten,
n.v.t
periode
variërend
tussen 1 jaar en
permanent.

Nee

Nee

Nee

Nee

Publiek

Het toevoegen
van stukken aan
het digitale
cliëntendossier

College

Publiek

Publiek

Verstrekken
opgevraagde
archiefstukken

College

Publiek

Publiek

Het verwerken
van
persoonsgegeven
s ten behoeve
van de uitvoering
van de wet op de
Lijkbezorging

Publiek

Toegangspas voor
bezoeker
aanmaken

Burgemeester

College

(uit)voeren van de
administratieve
organisatie, alwel het
voldoen aan de
bewaarplicht /
Artikel 3 Archiefwet
archiefwet. Het
artikel 6, eerste lid
ervoor zorgdragen
onder e AVG
dat de historie van de
betrokken cliënt
bewaard blijft
(historische
gegevens)
Artikel 108 juncto
Het geven van
artikel 160, eerste lid
informatie aan de
van de Gemeentewet
belanghebbende/opvr
artikel 6, eerste lid
ager.
onder e AVG

Publiek

Zorgen dat een dood
lichaam geen schade
aan de gezondheid
van levenden kan
toebrengen.

Privaat

Het ervoor
zorgdragen dat
bezoekers beschikken
over een
toegangspas voor de
gebouwen

Wet op de
Lijkbezorging
AVG: art. 6 lid 1
onder e

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Een ieder

Alle algemene en
bijzondere
persoonsgegevens

20 jaar

Vakafdelingen

Nee

Een ieder

Alle algemene
(openbare)
persoonsgegevens

n.v.t.

Bezoekers van
het archief

Nee

overledene,
nabestaanden

Naam, adres,
woonplaats,
grafnummer,
geboortedatum,
overlijdensdatum

10 jaar
Zie Selectielijst
8.1

Uitvaartverzor
gers

Nee

Naam

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Bodediensten

Nee

Bezoekers van
de gemeente

Naam
Afdeling

Verwerking

Realisatie
en
Wijkbeheer

Plaatsing
whatsapp-borden

Realisatie
en
Wijkbeheer

verhuur van
gymzalen:
storing,
inroosteringen,
meldingen,
afspraken met
verenigingen

Realisatie
en
Wijkbeheer

storingen,
klachten,
gevaarlijke
situaties buiten
werktijden

Realisatie
en
Wijkbeheer

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

Realisatie
en
Wijkbeheer

beheren
slootcontracten:
controleren
uitvoering,
uitbetalen
vergoeding

Verwerkings
verantwoord
elijken

Burgemeester

College

College

College

College

Publiek/
Privaat

Verwerkingsdoelei
nden

Publiek

een ieder alert te
maken dat in deze
buurt bewoners alert
zijn op de veiligheid
in de buurt o.a. door
middel van een
whatsappgroep

Categorieën
van
betrokkenen

Categorieën
van
ontvangers

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermij
n

bewoners

straatnamen,
huisnummers

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

nee

nee

artikel 6, eerste lid
onder b AVG

contactpersonen
verenigingen,
scholen
(directeur,
medewerkers)

naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers,
emailadres, KvK
nummers

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

financiele
administratie

nee

Publiek

Het beschikbaar
hebben van
contactgegevens in
geval van storingen,
klachten, gevaarlijke
situaties buiten
werktijden

artikel 6, eerste lid
onder e AVG

contactpersonen
aannemers,
instellingen,
Naam, adres,
nutsbedrijven,
woonplaats,
specialisten,
telefoonnumers
politie,
brandweer

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

uitvoerende
partijen,
vakafdeling

nee

Publiek

Het op orde (schoon,
veilig en heel)
houden van de
openbare ruimte.
Registreren van
NAW-gegevens,
telefoonnummer en
e-mailadres van
melders maakt het
mogelijk te
communiceren met
melders in relatie tot
de meldingen.

Artikel 108
Gemeentewet, artikel
15 Wegenwet,
artikelen 10.22 en
10.33 Wet
milieubeheer
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

melder, locatie
vanmelding

Naam,
telefoonnummer,
adres van melding

uitvoerende
partijen,
vakafdeling

nee

Privaat

rechtmatige
uitbetaling
vergoeding
vaststellen

artikel 6, eerste lid
onder b AVG

perceeleigenare
n

namen, adressen,
telefoonnummers,
bankrekeningnummer
s, kadastrale
gegevens

financiele
administratie,
perceeleigenar
en

nee

doelmatig verhuren
Publiek/pr
van gymzalen en
ivaat
daarin inzicht hebben

Rechtmatige
grondslag

Doorgifte
aan een
derde land
of
internation
ale
organisatie
?

artikel 147
Gemeentewet i.c.m.
integraal
veiligheidsbeleid
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Papieren dossier
5 jaar o.b.v.
Archiefwet,
Digitale
melding: 3 jaar
na afhandeling
melding

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Realisatie
en
Wijkbeheer

particuliere
rioolgemalen:
standen
opnemen, beheer,
uitbetaling
vergoeding

College

Privaat

rechtmatige
uitbetaling
vergoeding
vaststellen

artikel 6, eerste lid
onder b AVG

perceeleigenare
n

Niet langer dan
namen, adressen,
noodzakelijk
bankrekeningnummer
voor het doel
s, kadastrale
van de
gegevens
verwerking

financiele
administratie,
perceeleigenar
en, technische
dienst

nee

Naam
Afdeling

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

Verwerking

contractvorming
m.b.t. vastgoed

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

contractvorming
m.b.t. vastgoed

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

onderzoek
verrichten naar
de bodem bij
aankoop/verkoop
gronden

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

laten inzien van
dossiers

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

organisatie

Verwerkingsverantwoordelijken

College

College

College

College

College

Publiek/
Privaat

Privaat

Privaat

Privaat

Publiek

Privaat

Verwerkingsdoeleinden

versnelling duurzame
ontwikkeling van
gemeente

uitvoering geven aan
gebieds/vastgoedont
wikkeling

Voldoen aan
onderzoeksplicht over
de bodemkwaliteit bij
aankoop of verkoop
grond
Betrokkenen de
gelegenheid geven
om onderzoek te
kunnen doen naar de
bodemkwaliteit van
een bepaald perceel
Ter bevordering van
het
ondernemersklimaat
de relevante
betrokkenen voor
netwerkbijeenkomste
n uitnodigen.

Rechtmatige
grondslag

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

Categorieën
van
betrokkenen

Inwoners

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
geboortedatum,
geboorteplaats,
geslacht, BSN,
handtekeningen

Archiefwet
1995 artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd

Vakafdelingen

n.v.t.

Archiefwet
artikel 5,
bewaartermijn:
v.w.b. erfpacht:
10 jaar na einde
van
de
Vakafdelingen
overeenkomst;
plicht tot
vernietiging
v.w.b. recht van
opstal: voor
altijd

n.v.t.

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

Inwoners

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
geboortedatum,
geboorteplaats,
geslacht, BSN,
handtekeningen

art. 6 lid 1 onder b
AVG

Kopers en
verkopers

Naam, adres,
woonplaats,
kadastrale gegevens

permanent

Vakafdelingen,
onderzoeksbur n.v.t.
eaus

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Inwoners,
betrokkenen

Naam, adres,
woonplaats

Niet langer dan
noodzakelijk
voor de doel
van de
verwerking

n.v.t.

n.v.t.

Artikel 6, eerste lid
onder a en e AVG

Ondernemers,
waaronder
ZZP'ers

Naam, adres,
woonplaats,
emailadressen,
telefoonnummers,
KvK

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

n.v.t.

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

contractvorming

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

voorbereiden en
uitvoeren
projecten

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

voorbereiden en
uitvoeringsbegelei
ding projecten in
de openbare
ruimte

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

Inspraakreacties
registreren en
verwerken in een
zienswijze nota,
ook ten behoeve
van de
deelnemende
regiogemeenten

College

Privaat /
Publiek

uitvoering geven aan
gebieds/vastgoedont
wikkeling

College

Privaat /
Publiek

*gebiedsontwikkeling
en bouwprojecten
*andere
gemeentebrede
programma's

College

Privaat /
Publiek

aanleg/reconstructie
wegen en overig
openbaar gebied

College en
Raad

Publiek

Inspraak (zienswijze)
voor een ieder bij het
vaststellen van
regionale plannen.

Artikel 6.12, 2e lid
Contractanten,
sub a Wro
(loco)Art. 6 eerste lid sub b burgemeester,
en e AVG
afdelingshoofd

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
geboortedatum,
geboorteplaats,
handtekeningen,
kopie ID, kadastrale
gegevens

Art. 6 eerste lid sub e Burgers,
AVG
bedrijven en
Gebiedsinrichting/
andere
Wro
betrokkenen

Naam, adres,
woonplaats,
emailadressen,
telefoonnummers

Art. 6 eerste lid sub e
AVG
Gebiedsinrichting/Wr
o

Burgers,
bedrijven en
andere
betrokkenen

Naam, adres,
woonplaats,
emailadressen,
telefoonnummers

Indiener van
zienswijze

Naam, adres,
woonplaats, BSN
(indien opgegeven
door indiener),
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
kadastrale gegevens

afdeling 3.4
Algemene wet
bestuursrecht.
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Archiefwet 1995
Vakafdelingen,
artikel 5,
notaris,
nee
bewaartermijn:
contractanten
voor altijd

archiefwet 1995
artikel 5,
v.w.b.:
voorlichtingsbrochures,
berichten van
betekenis voor
geschiedenis,
cultuur of
beleid:
voor altijd;
overig: 1 jaar;
plicht tot
vernietiging
Archiefwet
1995, artikel 5,
algemeen 10
jaar (brief is
onderdeel van
het
projectdossier);
uitz.:
civieltechnisch,
bouw- en
woonrijp
maken,
gedenkteken,
kunstwerk: voor
altijd;
aanwijzings- en
waarschuwingstekens: 5 jaar:
plicht tot
vernietiging
Voor het
vastgestelde
plan geldt
permanente
bewaring. Voor
de
voorbereidende
stukken geldt
een
bewaartermijn
van 20 jaar

Projectmedew
erkers,
Vakafdelingen, nee
projectontwikk
elaar

Vakafdelingen,
projectontwikk Nee
elaars

College, Raad,
vakafdelingen,
met derden
zoals een
projectontwikk
elaar wordt
nota
geanonimiseer
d gedeeld

Ja, online,
maar
geanonimise
erd

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

voorbereiden en
uitvoeren
besluitvorming
m.b.t.
planschadeaanvra
gen

bestemmingsplan

uitwerkingsplan

wijzigingsplan

College

Opstellen:
College
Vaststellen:
gemeenteraad

College

College

wettelijke
verplichting o.g.v.
art. 6.1 e.v. WRO;
Art. 6 eerste lid, sub
e AVG

Publiek

uitvoering geven aan
financiële bepalingen
inzake ruimtelijke
ordening

Publiek

Zienswijzen indienen
volgens artikel 3.8,
lid 1 van de Wet
Inspraak en
ruimtelijke ordening
zienswijze voor een
en afdeling 3.4 van
ieder bij het
de Algemene wet
vaststellen van
bestuursrecht.
bestemmingsplannen. Participatie en
inspraakverordening
gemeente
Heerenveen 2016

Publiek

Inspraak voor
belanghebbenden bij
het vaststellen van
uitwerkingsplannen.

Zienswijzen indienen
volgens artikel 3.9a
van de Wet
ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 van
de Algemene wet
bestuursrecht.

Inspraak voor
belanghebbenden bij
het vaststellen van
wijzigingsplannen.

Zienswijzen indienen
volgens artikel 3.9a
van de Wet
ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 van
de Algemene wet
bestuursrecht.

Publiek

Naam, adres,
Aanvrager en
woonplaats, BSN,
eventuele derde telefoonnummer, ebelanghebbende mailadres,
n
handtekening,
kadastrale gegevens,

Indieners van
zienswijzen en
insprekers

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
kadastrale gegevens

Indiener van
zienswijze

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
kadastrale gegevens

Indieners van
zienswijzen en
insprekers

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
kadastrale gegevens

Archiefwet 1995
artikel 5,
bewaartermijn:
7 jaar na
afhandeling;
plicht tot
vernietiging

Voor het
vastgestelde
plan geldt
permanente
bewaring. Voor
de
voorbereidende
stukken geldt
een
bewaartermijn
van 20 jaar
Voor het
vastgestelde
plan geldt
permanente
bewaring. Voor
de
voorbereidende
stukken geldt
een
bewaartermijn
van 20 jaar
Voor het
vastgestelde
plan geldt
permanente
bewaring. Voor
de
voorbereidende
stukken geldt
een
bewaartermijn
van 20 jaar

Derden zoals
een externe
adviseur,
college, raad,
vakafdelingen
en eventueel
projectontwikk
elaars

nee

College, Raad,
vakafdelingen,
derden zoals
een
projectontwikk
elaar

Ja, online,
maar
geanonimise
erd

College, Raad,
vakafdelingen,
derden zoals
een
projectontwikk
elaar

Ja, online,
maar
geanonimise
erd

College, Raad,
vakafdelingen,
derden zoals
een
projectontwikk
elaar

Ja, online,
maar
geanonimise
erd

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

beroepsprocedure

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

Beantwoorden
van algemene
vragen (over de
bodem)

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

Het behandelen
van zienswijzen in
het opstellen van
beleidsplannen

Ruimtelijke
Ontwikkelin
g

informatie over
de ondergrond
verzamelen en
delen

Integraal
Beheer
Openbare
Ruimte

Het uitvoeren van
archeologisch
onderzoek door
medewerkers en
vrijwilligers die
geregistreerd zijn
conform protocol
KNA

gemeenteraad
voor zover het
een
bestemmingspl
an betreft.
Overige
procedures:
College

College

Opstellen:
College
Vaststellen:
gemeenteraad

College

College

Indieners van
het beroep,
derden
belanghebbende
n

Beroepsprocedure
voor
belanghebbenden.

Hoofdstuk 6 en 7 van
de Awb
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Het verstrekken van
informatie

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Burgers en
bedrijven

Publiek

Inspraak voor een
ieder bij het
vaststellen van
beleidsplannen

artikel 110
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Insprekers

Publiek

Kansen en
(on)mogelijkheden in
beeld brengen voor
gebiedsontwikkeling

artikel 4:81 Awb en
artikel 69 WBB
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Privaat /
Publiek

Zorgdragen dat
archeologisch
onderzoek enkel
wordt uitgevoerd
door deelnemers
(medewerkers en
vrijwilligers) conform
protocol KNA
(handelingen
herleidbaar tot
betreffende
deelnemer)

Publiek

Naam, adres,
woonplaats, overige
persoonsgegevens
die in de brief/e-mail
van vrager worden
vermeld
Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
kadastrale gegevens

Raad,
vakafdelingen,
externe
adviseurs en
eventueel
projectontwikk
elaars

nee

niet langer dan
noodzakelijk
voor de
uitvoering van
het werkproces

Vakafdelingen

nee

Overeenkomstig
VNG selectielijst Vakafdelingen
10 jaar

nee

Bewoner/eigena
ar perceel

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen,
kadastrale gegevens

permanent

Onderzoekers

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers,
geboortedata, emailadressen,
handtekeningen,
IBAN, CV

Gedurende
looptijd
overeenkomst
Vakafdelingen
+ archieftermijn
(selectielijst
VNG: 7 jaar)

Artikel 5.1
Erfgoedwet en besluit
Erfgoedwet
Archeologie
Art. 6 lid 1 sub b AVG
o.b.v.
vrijwilligersovereenko
mst

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
handtekeningen,
kadastrale gegevens

Voor het
vastgestelde
plan geldt
permanente
bewaring. Voor
de
voorbereidende
stukken geldt
een
bewaartermijn
van 20 jaar

Vakafdelingen,
onderzoeksbur
nee
eaus en
particulieren

Nee

Naam
Afdeling

Samenleving

Verwerking

Maatwerkoplossin
gen

Verwerkingsverantwoordelijken

College

Publiek/
Privaat

Privaat

Samenleving

Ongecontracteerd
e zorg

College

Privaat

Samenleving

Ongecontracteerd
e zorg

College

Privaat

Samenleving

Voorbereiden en
nemen besluiten
handhaven
openbare orde

Samenleving

opleggen IBS

Burgemeester

Burgemeester

Publiek

Publiek

Verwerkingsdoeleinden

Behandelen casussen
die niet binnen
huidige inkoop
passen; toeleiding
zorg
Afsluiten contract
met
ongecontracteerde
aanbieder WMO en
jeugdzorg ten bate
van (de toeleiding
naar) zorg voor
inwoners gemeente
en regio gemeenten
Zorgen voor
passende zorg voor
cliënten WMO en
jeugdzorg

Voorbereiden en
nemen besluiten
handhaven openbare
orde

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

Rechtmatige
grondslag

Categorieën
van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

Publiekrechtelijke
taak o.b.v.:
- artikel 6.1 eerste lid
onder e AVG
- WMO 2015 art.
aanvrager
5.1.1 en 5.2.1
- Jeugdwet art.
7.3.8, 7.4.0, 7.4.1,
7.4.4

gewone + bijzondere
persoonsgegevens
(m.n. gegevens over
zorggebruik)

Bewaartermijn
dossier Jeugd
en WMO: 15
jaar of langer
indien
noodzakelijk

vakafdeling

- artikel 6 eerste lid
onder e AVG
- WMO art. 5.1.1
- Jeugdwet art. 7.4.0

aanvrager

gewone + bijzondere
persoonsgegevens
(m.n. gegevens over
zorggebruik)

Bewaartermijn
contracten: 7
jaar na
einddatum

vakafdeling +
betrokken
zorgaanbieder

Nee

- artikel 6 eerste lid
onder e AVG
- WMO art. 5.1.1
- Jeugdwet art. 7.4.0

aanvrager

gewone + bijzondere
persoonsgegevens
(m.n. gegevens over
zorggebruik)

vakafdeling +
betrokken
zorgaanbieder

nee

Publiekrechtelijke
taak (art. 172
Gemeentewet,
Opiumwet, APV)
art 6 eerste lid onder
e AVG

overtreder

gewone + bijzondere
persoonsgegevens
(m.n. gegevens over
zorggebruik)

Bewaartermijn
contracten: 7
jaar na
einddatum
VNGselectielijst:
t.a.v. gebiedsen
groepsverbod:
5 jaar,
handhaving
o.b.v. APV: 10
jaar

vakafdelingen
en justitie

nee

artikel 20 Wet BOPZ
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

degene die IBS
opgelegd krijgt
en eventueel
gezinsleden,
medebewoners

gewone + bijzondere
gegevens; gegevens
die van belang zijn
voor de beoordeling
van de IBS

5 jaar

Nee

Via Khonraad:
GGZ,
opnamelocatie
, Rechtbank.
OM, Raad voor
Rechtsbijstand
en in sommige
nee
gevallen
Meldkamer
Ambulant
(i.v.m.
vervoer naar
opnamelocatie
)

Samenleving

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

Samenleving

onderzoeken,
analyseren en
aanpak
formuleren
signalen
ondermijning

Samenleving

inventariseren en
analyseren van
problematisch
groepsgedrag en
het maken van
plannen van
aanpak

Burgemeester
(voor zover
het (het
handhaven
van) de
openbare orde
betreft

College

Burgemeester

Publiek

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 subjecten en
ontwikkelingen).

artikel 172
Gemeentewet
artikel 6 eerste lid
onder e AVG

inwoner en het
gewone + bijzondere
relevante
gegevens
netwerk rondom
(totaalbeeld)
deze persoon

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

politie, OM,
Fier

nee

Publiek

voorbereiden en
nemen
(handhavings)besluit
en en handhaven
openbare orde

artikel 172
Gemeentewet en
convenant
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

degene
waarover het
signaal gaat

naam, adres,
woonplaats,
(bijzonder) gegevens
over de betreffende
situatie

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

RIEC
(regionaal
informatie en
experticecentr
um)

nee

Publiek

tegengaan van
hinder, overlast en
criminaliteit
veroorzaakt door
groepen jongeren en
het voorkomen van
afglijden van
jongeren die deel
uitmaken van deze
groepen

artikel 172
Gemeentewet en
convenant
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

jongeren
/jongvolwassen
en,
Naam, adres,
ouders/verzorge
woonplaats, BSN
rs van deze
jongeren/jongvo
lwassenen

1 jaar

Politie, OM,
Jeugdreclasser
ing

nee

Artikel 6 lid 1 onder e
AVG; art 89 AVG

Samenleving

cijfers over
ontwikkelingen
bijstand

Samenleving

aanwezigheid in
staven,
strategisch
overleg met
bestuurders,
agenda inzien,
advisering rond
besluitvormingspr
ocessen en
politiek gevoelige
dossiers

Samenleving

opleggen
huisverbod

College

College

Burgemeester

Publiek

de statistieken
worden gebruikt om
onderbouwde
(beleids)keuzes te
maken en om beleid
te verantwoorden

Publiek

effectief functioneren
van bestuur, en
adequate afhandeling
van casuïstiek

Publiek

Opleggen van een
huisverbod ter
bescherming van
zichzelf en/of
anderen om te
komen tot een
oplossing

Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en
statistiek, opgesteld
door de Vereniging
voor
Beleidsonderzoek
(VBO), de Vereniging
voor Statistiek en
Onderzoek (VSO) en
de Markt Onderzoek
Associatie (MOA). De
gedragscode is
goedgekeurd door
het College
Bescherming
Persoonsgegevens op
24 juni 2010
(gepubliceerd in de
Staatscourant 2010,
nr. 9866)

art 160,
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

artikel 2 Wet tijdelijk
huisverbod
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Inwoners van
de gemeente
Naam, adres,
die een
woonplaats,
bijstandsuitkerin financiële gegevens
g ontvangen

Op basis van
art. 6, lid 1
onder e AVG,
mogen
persoonsgegeve n.v.t.
ns voor langere
perioden
worden
opgeslagen.

nee

Inwoners en
derden

gewone + bijzondere
persoonsgegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

nee

degene die
huisverbod
opgelegd krijgt
en
achterblijver(s)

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
telefoonnummer
indien relevant:
justitiële informatie
en/of medische
gegevens, financiële
gegevens (in
voorkomende
gevallen ook Naam,
adres, woonplaatsgegevens
derden/achterblijvers
)

5 jaar

Vakafdelingen,
politie en Fier
nee
Fryslân

Samenleving

Samenleving

Samenleving

Geïnformeerd
worden over
klachten over
aanbieders van
sociaal domein
voorzieningen,
In geval van
escalatie contact
met de aanbieder.

subsidieproces

subsidieproces

College

College

College

Publiek

Publiek

Publiek

Behandeling klachten
en complexe casus

Beoordelen subsidieaanvraag

Subsidie verlenen
aan
peuteropvangaanbied
ers die VVE
aanbieden

Publiekrechtelijke
taak o.b.v.:
- AVG 6.1 e
- Wet op het primair
onderwijs
- Wet op de
expertisecentra
- Wet op het
voortgezet onderwijs
- Verordening
Leerlingenvervoer
- Participatiewet
- Wet
maatschappelijke
ondersteuning 2015
- Jeugdwet
- Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Artikel 4:23 Awb
Nadere regels
Evenementen 2017,
Nadere regels
eenmalige subsidie
bevorderen
Amateurkunst 2018,
Nadere regels
subsidiëring jaarlijkse
activiteiten
verenigingen en
stichtingen 2018
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
Algemene
Subsidieverordening
2017
Nadere regels
'Subsidie taalniveau
3F gemeente
Heerenveen'

Cliënten sociaal
domein

gewone + bijzondere
persoonsgegevens
(m.n. gegevens over
zorggebruik)

5 jaar

Aanvrager niet
zijnde een
rechtspersoon

Naam, adres,
woonplaats, kvknummer, financiële
gegevens, statuten,
e-mailadres,
telefoonnummer,
IBAN

7 jaar
overeenkomstig Vakafdelingen
VNG selectielijst

Peuterleidsters

persoons- en
opleidingsgegevens
(diploma's) van de
7 jaar
peuterleidsters en de
overeenkomstig n.v.t.
namen van de
VNG selectielijst
medewerkers die
(nog) niet voldoen
aan de taaleis.

Vakafdelingen,
nee
aanbieders

nee

nee

Naam
Afdeling

Verwerking

Vergunning
en

1. Initiatief
gemeente:
inventarisatie,
selectie, advies
CRK/erfgoed,
informeren
eigenaren/hypoth
eekhouders
2. Initiatief
derden:
beoordelen
aanvraag, advies
CRK/erfgoed,
informeren
eigenaren/hypoth
eekhouders/
aanvrager

Vergunning
en

Aanvragen bij
Rijksdienst voor
het
Cultuurhistorisch
erfgoed tot
aanwijzing van
een pand als
rijksmonument

Vergunning
en

Advies aanvraag
omgevingsvergun
ning m.b.t.
erfgoed

Verwerkingsverantwoordelijken

College

College

College

Publiek/
Privaat

Publiek

Publiek

Publiek

Verwerkingsdoeleinden

Monumentenaanwijzi
ng en registratie

Monumentenaanwijzi
ng en registratie

Al dan niet verlenen
van een
omgevingsvergunnin
g-onderdeel
monumenten
(inrichten van de
openbare ruimte)

Rechtmatige
grondslag

WABO
Artikel 3 lid 1
Erfgoedverordening
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

WABO
Erfgoedwet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Categorieën
van
betrokkenen

eigenaar
bezwaarmakers
indieners
zienswijzen

eigenaar
gemachtigden
bezwaarmakers
indieners
zienswijzen

aanvragers
artikel 2.2 lid 1 onder eigenaar
b Wabo
huurders
Erfgoedverordening
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

Naam, Adres,
Permanent
Woonplaats, telefoon,
bewaren
e-mailadres

eigenaar
monumentenc
ommissie
hypotheekhou
ders
Adviescommis
sie ruimtelijke
kwaliteit
(ARK),
vakafdelingen

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres

Permanent
bewaren

Rijksdienst
voor het
Cultuurhistoris
ch Erfgoed
Adviescommis
sie ruimtelijke
kwaliteit
(ARK)
Provincie
Fryslân,
vakafdelingen

Nee

Verleende
vergunning
permanent
Geweigerde
vergunningen 1
jaar

Rijksdienst
voor het
Cultuurhistoris
ch Erfgoed,
Adviescommis
sie ruimtelijke
kwaliteit
(ARK),
Provincie
Fryslân,
vakafdelingen

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens
Vertegenwoordiger
aanvrager

Vergunning
en

Vergunning
en

aanschrijven van
mensen,
onderzoek laten
uitvoeren en
indien nodig
maatregelen laten
uitvoeren bij hoge
geluidbelasting,

BIBOBonderzoeken

College

Burgemeester/
College

Publiek

Publiek

Voldoen aan
wettelijke
verplichting om
woningen op A en B
lijst zo nodig te
saneren om te hoge
geluidsbelasting te
voorkomen

Voorbereiden
besluitvorming door
middel van een
integriteitstoets.

artikel 67 (industrie),
89 (wegen) en 107
(spoorwegen) Wet
geluidhinder, Besluit
geluidhinder
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Hoofdstuk 3 Wet
BIBOB
artikel 6, eerste lid,
onder e AVG

aanvragers
eigenaar
omwonenden

aanvragers
exploitatievergu
nningen,
horeca,
seksinrichtingen
en
speelautomaten
hallen,
vechtsportgala,
relaties van de
aanvragers in
de breedste zin
eigenaar

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens
Vertegenwoordiger
aanvrager

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

FUMO,
vakafdelingen,
Bureau
sanering
Nee
verkeerslawaai
(BSV)
Eigenaars
Gemachtigden

Naam, Adres,
Woonplaats,
telefoon, emailadres;
geboortedatum, BSN,
KvK-gegevens,
tel.nr.,
handelingsbekwaamh
eid, opeisbare
schulden,
financieringen,
objecten,
verzekeringen,
vergunninghistorie
Strafrechtelijke
gegevens, Jusititiële
en
Politiedocumentatie,
Belastinggegevens,
Profiel relatie
afkomstig van dienst
Justis, conclusie van
onderzoek landelijke
bureau Bibob,
Justitiële gegevens
buitenland (via RIEC)

Een advies mag
nog 2 jaar na
afgifte
hergebruikt
worden (artikel
29 Wet
Bibob) en na 2
jaar moeten in
elk geval de
persoonsgegeve
ns die in een
advies zijn
opgenomen
worden
vernietigd.

Bureau BIBOB
Regionaal
informatie en
expertisecentr
um Politie
(geen
gegevens van
landelijk
bureau)

Nee

Vergunning
en

Vergunning
en

Reguliere en
uitgebreide
omgevingsvergun
ning

Sloopmelding

College

College

Publiek

Registreren wie een
vergunning
aanvraagt, voor welk
adres en of deze
wordt verleend en
ervoor zorgen dat de
vergunning aan de
juiste
(rechts)persoon
wordt verleend.
Daarnaast nodig voor
toezicht
(bereikbaarheid en
aanspreekbaarheid).

Publiek

Registreren wie een
melding doet, voor
melders
welk adres en of deze
art. 1.26 Bouwbesluit eigenaar
voldoet aan criteria.
artikel 6, eerste lid
Daarnaast nodig voor
onder e AVG
toezicht
(bereikbaarheid en
aanspreekbaarheid).

artikelen 2.1 en 2.2
Wet algemene
bepalingen
omgevingswet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers
eigenaar
bezwaarmakers
indieners
zienswijzen
omwonenden

Naam
Adres
Woonplaats
telefoon
e-mailadres
handtekening
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

Verleende
vergunning
worden op
grond van de
BAG oneindig
lang bewaard.
Geweigerde
vergunningen 1
jaar
bewaartermijn
in selectielijst
VNG

Wetterskip,
adviescommis
sie ruimtelijke
kwaliteit
(ARK), MUG
ingenieursbure
au
(bodemrappor
ten)
FUMO
bezwaarmaker
s
indieners
zienswijzen
mensen die
aanvraag of
vergunning
inzien aan de
balie
Adviesorganen
(provincie,
Waterschap,
Nee
buurgemeente
n)
Leidingbeheer
ders
Constructeur
Regionale
Brandweer
Iedereen die
kennisneemt
van de
openbare
stukken (geen
persoonsgege
vens)
Kadaster
Basisregistrati
es (via
Nedgraphics)
Ruimtelijkepla
nnen.nl
Vakafdelingen

Naam
Adres
Woonplaats
telefoon
e-mailadres
Handtekening
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

FUMO
mensen die
melding inzien
aan de balie
Vakafdelingen

Nee

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Melding
brandveilig
gebruik

Terugmelding
BAG

Melding
ActiviteitenBesluit

College

College

College

Publiek

Registreren wie een
melding doet, voor
welk adres en of deze
voldoet aan de
criteria. Daarnaast
vormt het een
onderdeel van een
registratie bij de VRU
voor jaarlijkse
controles op
brandveiligheid bij
panden die
meldingplichtig zijn.

Paragraaf 1.5 van
Bouwbesluit 2012
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Voldoen aan wet
BAG: alle gegevens
over een perceel in
onze systemen moet
overeenkomen met
de feitelijke situatie
op dat perceel.

hoofdstuk 6 Wet
Basisregistratie
adressen en
gebouwen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Publiekrechtelijke
taak in artikel 8.41
Registreren wie een
lid 1 Wet
melders
melding doet, voor
milieubeheer en
eigenaar
welk adres en of deze artikel 1.10 lid 1 en 2
voldoet aan de
Activiteitenbesluit
criteria.
milieubeheer
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

melders
eigenaar

aanvragers/mel
ders

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
Handtekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

verwijderd
uiterlijk twee
jaren nadat het
betrokken
verzoek om
verlening van
een vergunning,
ontheffing of
machtiging door
de betrokkene
is ingetrokken,
de
desbetreffende
vergunning,
ontheffing of
machtiging is
Vakafdelingen
ingetrokken of
Regionale
de
brandweer
geldigheidsduur
daarvan
is verlopen, dan
wel de
desbetreffende
verplichting tot
melding is
vervallen, tenzij
de
persoonsgegeve
ns
noodzakelijk
zijn ter
voldoening aan
een wettelijke
bewaarplicht.

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

FUMO,
Wetterskip
Vakafdelingen

Nee

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Melding gesloten
bodemenergiesys
teem buiten
inrichting

Registreren van
locaties waar
bodemgegevens
bekend zijn

Maatwerkvoorsch
riften Milieu

Verlenen
ontheffing van
verbod
geluidhinder

Verlenen
ontheffing
stookverbod

College

College

College

College

College

Publiekrechtelijke
taak in artikel 2.2a
lid 6 Besluit
omgevingsrecht
(Bor)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren wie een
melding doet, voor
welk adres en of deze
voldoet aan de
criteria.

Publiek

Publiekrechtelijke
taak in artikel 2.2a
Registreren voor welk
lid 6 Besluit
adres en of deze
omgevingsrecht
voldoet aan de
(Bor)
criteria.
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren van
maatwerkvoorschrifte
n voor een inrichting
naar aanleiding van
een aanvraag (van
bedrijf zelf of een
derde) of ambtshalve
(bijv. op basis van
ervaringen uit de
praktijk)

Publiekrechtelijke
taak in hoofdstukken
2, 3 en 4
Activiteitenbesluit
milieubeheer
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren wie een
ontheffing heeft om
geluidhinder te
veroorzaken, op
welke locatie en voor
welke periode.

Publiekrechtelijke
taak in artikel 4:6
APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren wie een
ontheffing heeft om
buiten een inrichting
afvalstoffen te
verbranden of
anderszins vuur te
stoken, op welke
locatie, welke
periode.

Publiekrechtelijke
taak in artikel 5:34
APV en 10.63 Wet
Milieubeheer
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

melders
eigenaar

eigenaar

aanvragers/verz
oekers
eigenaar
bezwaarmakers

aanvragers
eigenaar
bezwaarmakers

aanvragers
eigenaar
bezwaarmakers

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

FUMO,
Provincie en
Wetterskip

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

MUG
ingenieursbure Nee
au

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen,
publicatie
inclusief
Nee
bedrijfs/perso
onsgegevens,
Wetterskip

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

1 jaar na afloop
van de
ontheffing of na
5 jaar na
weigering van
ontheffing

Vakafdelingen
Politie
Eigenaar

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtrekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

1 jaar na afloop
van de
ontheffing of na
5 jaar na
weigering van
ontheffing

Vakafdelingen
Politie
Eigenaar
Brandweer

Nee

Nee

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
tijdelijk gebruik
van de weg

Verklaring van
geen bezwaar
oplaten
luchtballon

Aanstellingsbeslui
t
verkeersregelaar
met pasje

Aanstellingsbeslui
t
verkeersbrigadier
(zonder pasje)

Melding klein
evenement

College

Burgemeester

Burgemeester

Burgemeester

Burgemeester

Publiek

Registreren wie een
vergunning
aanvraagt, voor welk
adres, voor welk
object, hoe lang en of
deze wordt verleend.

Publiekrechtelijke
taak
artikel 2:10A APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren wie een
verklaring van geen
bezwaar aanvraagt,
voor welk adres en of
deze wordt verleend.

Publiekrechtelijke
taak in artikel 27
Regeling veilig
gebruik luchthavens
en andere terreinen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren van
aangewezen
verkeersregelaars of
evenementenverkeer
sregelaars (voor
periode korter dan
een jaar)

artikel 56 Besluit
administratieve
bepalingen inzake
het wegverkeer
(BABW)
artikel 6, eerste lid,
onder e AVG

Publiek

Registreren van
aangewezen
verkeersbrigadiers

artikel 56 Besluit
administratieve
bepalingen inzake
het wegverkeer
(BABW)
artikel 6, eerste lid,
onder e AVG

Publiek

Registreren wie een
melding doet, voor
welke locatie en of
deze voldoet aan de
criteria voor een
meldingsplichtig
evenement of
eventueel wijzen op
de aanvraag van een
vergunning.

artikel 2:25 APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers
eigenaar

aanvragers
eigenaar

verkeersregelaa
rs

verkeersbrigadi
ers

melders
eigenaar

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvKgegevens, kadastrale
gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres, geb.
datum en -plaats

Algemene
aanstelling is 5
jaar geldig,
Politie
voor
Evenementeno Nee
evenementen
rganisator
maximaal 1 jaar
geldig.

Algemene
aanstelling is 5
Naam, Adres,
jaar geldig,
Woonplaats, telefoon,
Politie
voor
e-mailadres, geb.
school
evenementen
datum en -plaats
maximaal 1 jaar
geldig.

Nee

Naam, Adres,
woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens
Vertegenwoordiger
aanvrager

Nee

1 jaar

aanvrager
gemachtigde
politie
vakafdelingen

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Evenementenverg
unning

Melding
aanwezigheid
terras

Kennisgeving
incidentele
festiviteiten

Burgemeester

Burgemeester
bij horeca,
College bij
winkel

Burgemeester

Registreren welk
evenement wordt
georganiseerd op
welke locatie, zodat
de veiligheid kan
worden beoordeeld
en de nodige
maatregelen kunnen
worden genomen.
Gegevens nodig om
iemand aan te
spreken tijdens
evenement.

artikel 2:25 APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren wie een
melding doet en voor
welke locatie en
afmetingen

Publiekrechtelijke
taak in artikel 2:10
APV (vanuit artikel
147 en 149
Gemeentewet),
aanwijzingsbesluit
terrassen Gemeente
Heerenveen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren welke
bedrijven gebruik
maken van een
incidentele festiviteit
en bijhouden hoe
vaak er al gebruik
van is gemaakt (mag
maar 3 keer per
jaar).

Publiekrechtelijke
taak in artikel 2:25
APV (vanuit artikel
147 en 149
Gemeentewet)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

aanvragers
eigenaar
bezwaarmakers
Vertegenwoordi
ger aanvrager

melders
eigenaar

melders
eigenaar

Naam
Adres
Woonplaats
telefoon
e-mailadres
Handtekening
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens

verwijderd
uiterlijk twee
jaren nadat het
betrokken
verzoek om
verlening van
een vergunning,
ontheffing of
machtiging door
de betrokkene
is ingetrokken,
de
desbetreffende
vergunning,
ontheffing of
machtiging is
ingetrokken of
de
geldigheidsduur
daarvan
is verlopen, dan
wel de
desbetreffende
verplichting tot
melding is
vervallen, tenzij
de
persoonsgegeve
ns
noodzakelijk
zijn ter
voldoening aan
een wettelijke
bewaarplicht.

aanvrager
gemachtigde
politie
Vakafdelingen
Veiligheidsregi
o
Regionale
Brandweer

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres, e-mail,
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens
Vertegenwoordiger
aanvrager

1 jaar

Vakafdelingen

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens

niet langer dan
noodzakelijke
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Vergunning
en

Seksinrichtingver
gunning

Tijdelijke verhuur
eigen woning

Ontheffing
Winkeltijdenwet

Ontheffing
toegang openbare
weg

Burgemeester
of College
(voor escort)

College

College

College

Publiek

Registeren wie een
vergunning
aanvraagt voor een
seksinrichting, waar
deze zich bevindt en
of deze wordt
verleend. Daarnaast
worden beheerders
van de inrichting
geregistreerd.

Publiek

Registeren wie een
koopwoning tijdelijk
verhuurt onder de
leegstandswet.
Mogelijk signaleren
en koppelen met
aanvraag
omgevingsvergunnin
g afwijken
bestemmingsplan (bij
kamerverhuur).

Publiek

Publiek

Registreren welke
winkel een ontheffing
van de winkeltijden
heeft om langer open
te mogen zijn
(eenmalig of
permanent).

Registeren welke
kentekens een
ontheffing hebben
om een gesloten
verklaarde weg
(inrijverbod) in te
rijden.

Publiekrechtelijke
taak in artikel 3:4
APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiekrechtelijke
taak in artikel 15
Leegstandswet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers
eigenaar

aanvragers
eigenaar
gemachtigden

Publiekrechtelijke
taak in de
Winkeltijdenverorden
ing (vanuit artikel 3 aanvragers
en 4 Winkeltijdenwet eigenaar
en artikel 147 en 149
Gemeentewet)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiekrechtelijke
taak in artikel 87
Reglement
Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990
en artikel 149 lid 1
onder d
Wegenverkeerswet
1994
artikel 6, lid 1 onder
e AVG

aanvragers
eigenaar

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening,
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens
Geb. datum en plaats

geen
bewaartermijn
opgenomen in
Selectielijst
VNG

Vakafdelingen
Politie
Justis
BIBOB

Nee

Naam
Adres
Woonplaats
telefoon
e-mailadres
Handtekening
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens
Vertegenwoordiger
aanvrager

5 jaar

n.v.t.

Nee

Naam
Adres
Woonplaats
telefoon
e-mailadres
Handtekening
BSN, inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens
Vertegenwoordiger
aanvrager

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN,
inschrijfadres,
zaakgegevens, KvK
gegevens, kadastrale
gegevens
Vertegenwoordiger
aanvrager

verwijderd
uiterlijk twee
jaren nadat het
betrokken
verzoek om
verlening van
een vergunning,
ontheffing of
machtiging door Vakafdelingen
de betrokkene
Politie
is ingetrokken,
de
desbetreffende
vergunning,
ontheffing of
machtiging is
ingetrokken of
de

Nee

Vergunning
en

Drank- en
horecavergunning

Burgemeester

Publiek

Registreren welk
bedrijf een drank- en
horecavergunning
heeft om alcohol te
verkopen in een
horeca-inrichting

Publiekrechtelijke
taak in artikel 8 en
§4 Drank- en
Horecawet, juncto
art. 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers
eigenaar
bezwaarmakers

geldigheidsduur
daarvan
is verlopen, dan
wel de
desbetreffende
verplichting tot
melding is
vervallen, tenzij
de
persoonsgegeve
ns
noodzakelijk
zijn ter
voldoening aan
een wettelijke
bewaarplicht.
verwijderd
uiterlijk twee
jaren nadat het
betrokken
verzoek om
verlening van
een vergunning,
ontheffing of
machtiging door
Naam
de betrokkene
Adres
is ingetrokken,
Woonplaats
de
telefoon
desbetreffende
e-mailadres
vergunning,
Handtekening
ontheffing of
BSN, inschrijfadres,
machtiging is
Vakafdelingen
zaakgegevens, KvK
ingetrokken of
Politie
gegevens, kadastrale de
Justis
gegevens
geldigheidsduur
Vertegenwoordiger
daarvan
aanvrager
is verlopen, dan
Geb.datum en -plaats wel de
leidinggevenden
desbetreffende
beheerders en
verplichting tot
bestuurders
melding is
vervallen, tenzij
de
persoonsgegeve
ns
noodzakelijk
zijn ter
voldoening aan
een wettelijke
bewaarplicht.

Nee

Vergunning
en

wijziging
gegevens
horecavergunning

Vergunning
en

Horecaexploitatievergun
ning

Vergunning
en

Gedoogverklaring
coffeeshop in
combinatie met
een horecaexploitatievergun
ning

Burgemeester

Burgemeester

Burgemeester

verwijderd
uiterlijk twee
jaren nadat het
betrokken
verzoek om
verlening van
een vergunning,
ontheffing of
machtiging door
de betrokkene
is ingetrokken,
de
desbetreffende
vergunning,
ontheffing of
machtiging is
Vakafdelingen
ingetrokken of
Politie
de
Justis
geldigheidsduur
daarvan
is verlopen, dan
wel de
desbetreffende
verplichting tot
melding is
vervallen, tenzij
de
persoonsgegeve
ns
noodzakelijk
zijn ter
voldoening aan
een wettelijke
bewaarplicht.

Nee

Publiek

Registreren welk
bedrijf een drank- en
horecavergunning
heeft om alcohol te
verkopen in een
horeca-inrichting

Publiekrechtelijke
taak in artikel 8 en
§4 Drank- en
Horecawet, juncto
art. 6, eerste lid
onder e AVG

melders

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening,
Geb.datum en plaats
leidinggevenden

Publiek

Registreren welk
bedrijf een
vergunning heeft om
horeca te
exploiteren.

Publiekrechtelijke
taak in afdeling 8
APV (artikel 2:28
APV), juncto art. 6,
eerste lid onder e
AVG

aanvrager
Eigenaar
bezwaarmakers

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie
Justis

Nee

Publiek

Registreren wie een
gedoogverklaring
voor een coffeeshop
heeft en voor welke
locatie.

Opiumwet,
Coffeeshopbeleid
Heerenveen, artikel
4:81 Awb en art. 6,
eerste lid onder e
AVG

aanvrager
Eigenaar
bezwaarmakers

Naam
Adres
Woonplaats
telefoon
e-mailadres
Handtekening

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie
Justis

Nee

Vergunning
en

Vergunning
en

Ontheffing
sluitingsuur

Ontheffing artikel
35
(geveltap/bierwag
en)

Vergunning
en

Speelautomaten
vergunning

Vergunning
en

Inzage bij
Vergunningenloke
t

Vergunning
en

Inzage
bodemdossiers
(digitaal)

Vergunning
en

Inzage
milieudossiers
(digitaal)

Burgemeester

Burgemeester

Burgemeester

College of
Burgemeester

College

College

Publiek

Registreren welk
bedrijf een ontheffing
sluitingsuur
aanvraagt en voor
welke datum/periode.

Publiekrechtelijke
taak in artikel 2:30
lid 4 APV (vanuit
artikel 147 en 149
Gemeentewet en art.
6, eerste lid onder e
AVG

aanvrager
Eigenaar
bezwaarmakers

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie
Brandweer
Veiligheidsregi
o

Nee

Publiek

Registreren wie een
ontheffing DHW
aanvraagt en voor
welke datum/periode
en waar deze
geveltap komt te
staan.

Publiekrechtelijke
taak in artikel 8 en
35 Drank- en
Horecawet en art. 6,
eerste lid onder e
AVG

aanvrager
Eigenaar
bezwaarmakers

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie
Brandweer
Veiligheidsregi
o

Nee

Publiek

Registreren welk
horecabedrijf een
speelautomaat mag
plaatsen en in
werking mag hebben.

Publiekrechtelijke
taak in Titel VA Wet
aanvrager
op de Kansspelen en
Eigenaar
artikel 2:39 en 2:40
bezwaarmakers
APV en art. 6, eerste
lid onder e AVG

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon,
BSN, inschrijfadres,
Kvk-gegevens
e-mailadres,
handtekening

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie

Nee

Publiek

Men moet het dossier
van het juiste adres
in kunnen zien.

Publiekrechtelijke
taak in hoofdstuk 3.4
en hoofdstuk 4 Awb
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

n.v.t.

Nee

Publiek

Men moet het dossier
van het juiste adres
in kunnen zien.

Publiekrechtelijke
taak in hoofdstuk 3.4
en hoofdstuk 4 Awb
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Publiek

Men moet het dossier
van het juiste adres
in kunnen zien.

Publiekrechtelijke
taak in hoofdstuk 3.4
en hoofdstuk 4 Awb
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers

Naam
Adres
Woonplaats
telefoon
e-mailadres

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

aanvragers

Vakafdelingen,
Aanvrager
(makelaar,
particulier,
Nee
bedrijf ,
Belastingdiens
t
Vakafdelingen,
Aanvrager
(makelaar,
particulier,
Nee
bedrijf ,
Belastingdiens
t

Vergunning
en

Vergunning
en

BIBOBonderzoeken

Behandelen
aanvragen
standplaatsen

Burgemeester

College

Publiek

Publiek

Registreren naar wie
een BIBOB onderzoek
is gedaan en in welk
kader (handhaving of
vergunningaanvraag)
, wat het advies is
geweest en het
daaropvolgend
besluit.

Vergunning verlenen
of afwijzen binnen de
daarvoor geldende
wet- en regelgeving

Hoofdstuk 3 Wet
BIBOB en
gemeentelijke Bibob
beleidslijn
artikel 6, eerste lid,
onder e AVG

Artikel 160
Gemeentewet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, Adres,
Woonplaats,
geboortedatum en plaats,
handtekening, BSN,
KvK-gegevens,
tel.nr.,
handelingsbekwaamh
Aanvragers van
eid, opeisbare
vergunningen
schulden,
DHW,
financieringen,
Exploitatievergu
objecten,
nningen,
verzekeringen,
horeca,
vergunninghistorie
Seksinrichtingen
Strafrechtelijke
en
gegevens, Jusititiële
Speelautomaten
en
hallen,
Politiedocumentatie,
vechtsportgala
Belastinggegevens,
Profiel relatie
afkomstig van dienst
Justis, conclusie van
onderzoek landelijke
bureau Bibob,
Justitiële gegevens
buitenland (via RIEC)

aanvragers
gemachtigden
bezwaarmakers

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN,
Kadastrale gegevens
KvK gegevens

Politie
Vakafdelingen
Bureau BIBOB
RIEC
Belastingdiens
t
Bureau BIBOB
Regionaal
informatie en
expertisecentr
um Politie
(geen
gegevens van
landelijk
bureau)

Nee

verwijderd
uiterlijk twee
jaren nadat het
betrokken
verzoek om
verlening van
een vergunning,
ontheffing of
machtiging door
de betrokkene
is ingetrokken,
de
desbetreffende
vergunning,
ontheffing of
machtiging is
Vakafdelingen
ingetrokken of
de geldigheidsduur daarvan is
verlopen, dan
wel de desbetreffende
verplichting tot
melding is
vervallen, tenzij
de persoonsgegevens
noodzakelijk
zijn ter
voldoening aan
een wettelijke
bewaarplicht.

Nee

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vergunning
en

Behandelen en
registratie
melding
carbidschieten

Vergunning
en

Behandelen en
registratie
melding
collectieve
festiviteiten

Vergunning
en

Behandelen en
registratie
aanvraag verkoop
vuurwerk

Vergunning
en

Behandelen en
registreren
aanvraag voor
ontheffing
vervoer
gevaarlijke
stoffen

Vergunning
en

Uitvoering
regelgeving
kinderopvang en
buitenschoolse
opvang

College

College

College

College

College

Publiek

Registratie melding
en locatie

artikel 2:71 APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

melders
bezwaarmakers

Naam, Adres,
Woonplaats,
telefoon, emailadres,
handtekening, BSN
Kadastrale gegevens
KvK gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie

Nee

melders
bezwaarmakers

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
Handtekening, BSN
Kadastrale gegevens,
KvK gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie

Nee

Publiek

Registratie melding
en locatie

artikel 4:2 APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Vergunning verlenen
of afwijzen binnen de
daarvoor geldende
wet- en regelgeving

artikel 2:72 APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers
indiener
zienswijze

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
Handtekening, BSN
KvK gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie

Nee

Publiek

Ontheffing verlenen
of afwijzen binnen de
daarvoor geldende
wet- en regelgeving

artikel 21 van de Wet
vervoer gevaarlijke
aanvragers
stoffen
indiener
artikel 6, eerste lid
zienswijze
onder e AVG

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
Handtekening, BSN
KvK gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
Politie

Nee

Publiek

Vergunning verlenen
of afwijzen binnen de
daarvoor geldende
wet- en regelgeving

artikel 1:45 Wet
kinderopvang
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN
KvK gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
GGD

Nee

aanvragers
indieners
zienswijze

Vergunning
en

Uitvoering
regeling
gehandicaptenpar
keerplaats

Vergunning
en

Behandelen en
registratie
aanvraag
ligplaatsvergunni
ng plezierboten

Vergunning
en

Behandelen en
registreren
aanvraag
ligplaats bruine
schepen

Vergunning
en

Behandelen en
registreren
verzoek verhuur

Vergunning
en

Behandelen en
registreren
aanvraag
spandoeken en
sandwichborden

Vergunning
en

Beantwoorden
van algemene
vragen over
bestemmingsplan
nen.

College

College

College

College

College

College

aanvragers
indiener
zienswijze

Naam, adres,
woonplaats,
handtekening, BSN,
geboortedatum en –
plaats,
telefoonnummer,
kenteken, pasfoto,
gehandicaptenparkee
rkaart met gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

n.v.t.

Nee

artikel 5:25a APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers
indiener
zienswijze

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon,
e-mailadres,
handtekening, BSN
Kadastrale gegevens
KvK gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Publiek

Vergunning verlenen
of afwijzen binnen de
daarvoor geldende
wet- en regelgeving

artikel 5:25 APV
Aanwijzingsbesluit
ligplaatsen
woonschepen en
bruine schepen
Nadere regels
ligplaatsen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers
indiener
zienswijze

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening, BSN
Kadastrale gegevens
KvK gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Publiek

Verhuur
parkeerplaatsen

Burgerlijk Wetboek
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

huurders

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres,
handtekening

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Publiek

Vergunning verlenen
of afwijzen binnen de
daarvoor geldende
wet- en regelgeving

artikel 2:10 APV
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

aanvragers

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon,
e-mailadres,
Handtekening, BSN
KvK gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen

Nee

Publiek

Het verstrekken van
informatie

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet Vrager
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

n.v.t.

Nee

Publiek

Parkeerplaats
aanleggen of
aanvraag afwijzen
binnen de daarvoor
geldende wet- en
regelgeving

artikel 15, lid 1
Wegenverkeerswet
artikel 12 Besluit
administratieve
bepalingen inzake
het wegverkeer
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Vergunning verlenen
of afwijzen binnen de
daarvoor geldende
wet- en regelgeving

niet langer dan
Naam, Adres,
noodzakelijk
Woonplaats, telefoon, voor het doel
e-mailadres
van de
verwerking

Vergunning
en

Subsidieverlening
restauratiekosten
monumenten en
beeldbepalende
panden

Vergunning
en

Beantwoorden
van algemene
vragen over
monumenten

Vergunning
en

Het bijhouden
van een
pandarchief met
bouwtekeningen,
afspraken
omtrent
(toegestane)
verbouwingen,
historische
gegevens,
beschrijving
monument

Vergunning
en

beoordelen
onderzoeken
horend bij
Omgevingsvergun
ning

Vergunning
en

beoordelen
onderzoeken op
grond van de Wet
bodembeschermi
ng

Vergunning
en

Kennisgeving
demonstratie/bet
oging

College

College

College

college

College

Burgemeester

Publiek

Uitkeren subsidie
t.b.v. restauratie /
herstel

artikel 4:23 Awb
Algemene
Subsidieverordening
Heerenveen
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Aanvrager
subsidie

Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet Vrager
artikel 6, eerste lid
onder e AVG
Artikel 108 juncto
artikel 160, eerste lid
van de Gemeentewet
+ Erfgoedwet, artikel
3 (Aanwijzing van
rijksmonumenten) +
Gemeentelijke
Erfgoedverordening
artikel 3 (Aanwijzing
gemeentelijke
Pandeigenaren
monumenten) +
Wabo artikel 2.1 en
2.2 (Vergunningplicht
voor wijziging
rijksmonumenten en
gemeentelijke
monumenten)
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Het verstrekken van
informatie

Publiek

Deugdelijke
administratie /
kennisbank

Publiek

toetsen of het
uitgevoerde
onderzoek kwalitatief
goed is en
beoordelen welke
vervolgmaatregelen
nodig zijn.

artikelen 2.1 en 2.2
Wet algemene
bepalingen
omgevingswet
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Voldoen aan
voorschriften Wet
Bodembescherming

Hoofdstuk 3 Wet
Bodembescherming
artikel 6, eerste lid
onder e AVG

Publiek

Registreren
persoonsgegevens
voor beheersen van
openbare orde bij
demonstraties en
betogingen

artikel 2:3 APV,
artikel 5 t/m 8 van
de Wet Openbare
Manifestaties, artikel
6, eerste lid, onder e
AVG

Naam, adres,
woonplaats, emailadres,
telefoonnummer,
financiële gegevens

7 jaar
overeenkomstig
VNG
Selectielijst

Vakafdelingen

Nee

Naam, Adres,
Woonplaats, telefoon
e-mailadres

niet langer dan
noodzakelijk
voor de
uitvoering van
het werkproces.

n.v.t.

Nee

Adressen
monumenten,
kadastrale gegevens

niet langer dan
noodzakelijk
voor de
uitvoering van
het werkproces

n.v.t.

Nee

permanent

aanvragers,
ontwikkelaars,
gemeente,
FUMO,
particulieren,
bedrijven

Nee

Nee

nee

Aanvrager,
eigenaar
terrein.

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer,
e-mailadres,
kadastrale gegevens

bewoner/eigena
ar perceel

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer, emailadres, kadastrale
gegevens

permanent

gemeente,
FUMD,
particulieren,
Intere
applicaties en
Kadaster

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

politie,
vakafdelingen,
intern- en
externe
communicatie
kanalen

Degene die
kennisgeving
doet

Naam
Afdeling

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Verwerking

Het verwerken
van
persoonsgegeven
s t.b.v. het
vaststellen van
het recht op de
Wmo-voorziening
wonen en
verplaatsen

Het verwerken
van
persoonsgegeven
s t.b.v. het
beheer en
facturatie Wmovoorzieningen

Het verwerken
van
Werk,
persoonsgegeven
Inkomen en
s t.b.v. het
Maatschapvaststellen van
pelijke
het recht op de
Ondersteuni
voorziening op
ng
het gebied van
Jeugdhulp

Verwerkingsverantwoordelijken

College van
B&W

College van
B&W

College van
B&W

Publiek/
Privaat

Publiek

Publiek

Publiek

Verwerkingsdoeleinden

Het vaststellen van
de noodzaak tot
compenserende
voorziening vanuit de
Wmo op het gebied
van zelfredzaamheid
en participatie,
beschermd wonen en
opvang

Rechtmatige
grondslag

AVG artikel 6 lid 1
onder c en e
WMO 2015 artikel
5.1.1, artikel 2.3.2
en 2.3.4

Categorieën
van
betrokkenen

Categorieën van
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorieën
van
ontvangers

Doorgifte
aan een
derde land
of
internationale
organisatie
?

Aanvrager
Kinderen
Leden van het
huishouden
Mantelzorger(s)
Contactpersoon
Gezaghebbende
Curator of
wettelijke
vertegenwoordi
ger
Verhuurder
(indien
particulier)

Naam, adres,
woonplaats,
burgerlijke staat,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummer, emailadres,
nationaliteit,
verblijfsrecht, BSN,
financiële gegevens
en gegevens
betreffende de
gezondheid

WMO 15 jaar na
ontvangst
stukken, of
zoveel langer
als
redelijkerwijs
noodzakelijk is
(art. 5.3.4 lid
1). Zie ook
Selectielijst
2017 onder
8.1.1

vakafdelingen,
gemachtigde,
hulpverleners,
externe
adviseurs,
verhuurders

Nee

inwoners die
Wmo-zorg
ontvangen

Naam, adres,
woonplaats,
burgerlijke staat,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummer, emailadres,
nationaliteit,
verblijfsrecht, BSN,
financiële gegevens

WMO 15 jaar na
ontvangst
gegevens, of
langer indien
redelijkerwijs
vakafdelingen,
noodzakelijk
meitinkers,
(art. 5.3.4 lid
hulpverleners
1). Zie ook
Selectielijst
2017 onder
8.1.1

Nee

Verwerken van
toewijzingsbesluiten
en facturen in het
kader van de WMO

AVG artikel 6, lid 1
onder e
WMO 2015 artikel
5.1.1

Het vaststellen van
de noodzaak tot
compenserende
voorziening vanuit de
Jeugdwet

Naam, adres,
kinderen en
woonplaats,
ouders die zorg
telefoonnummers, eAVG artikel 6 lid 1
op grond van de
mailadressen, BSN en
onder c en e
Jeugdwet
andere bijzondere
Artikel 2.3, 2.7, 7.4.0 ontvangen,
persoonsgegevens,
Jeugdwet
scholen,
gegevens betreffende
jeugdhulpaanbie
de gezondheid,
der
financiële gegevens

Jeugdwet 15
jaar of langer
indien
redelijkerwijs
noodzakelijk
(art. 7.3.8 lid 3)
Zie ook
Selectielijst
2017 onder
8.1.2

vakafdelingen,
meitinkers,
jeugdhulpaanb
ieders,
Nee
scholen,
andere
gemeenten,
ouders

Het verwerken
van
Werk,
persoonsgegeven
Inkomen en
s t.b.v. het
Maatschapbeheer en
pelijke
facturatie
Ondersteuni
Jeugdwetng
voorzieningen in
natura

Verwerken
persoonsgegeven
s t.b.v. declaratie
Werk,
en uitbetaling
Inkomen en
budget PGB voor
MaatschapSVB
pelijke
- Verwerken
Ondersteuni
persoonsgegeven
ng
s t.b.v.
berekening eigen
bijdrage

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Verwerken van
persoonsgegevens om het
recht op bijstand
te kunnen
beoordelen

Verwerken van
Werk,
persoonsgegeven
Inkomen en
s om het recht op
Maatschapbijstand o.g.v.
pelijke
BBZ en IOAZ te
Ondersteuni
kunnen
ng
beoordelen

College van
B&W

College van
B&W

Publiek

Publiek

kinderen en
Verwerken van
AVG artikel 6 lid1 sub ouders die zorg
toewijzingsbesluiten
c en e
op grond van de
en facturen in het
Jeugdwet art. 7.4.0
Jeugdwet
kader van de Jeugwet
ontvangen

Cliënten kunnen laten
declareren/uit laten
betalen van een
- AVG 6.1 e
persoonsgebonden
- WMO 2015, art.
budget via het SVB.
5.1.1.
- Jeugdwet, art.
Berekenen van een
7.4.0
eigen bijdrage vanuit
het CAK

Naam, adres,
woonplaats, BSN en
andere bijzondere
persoonsgegevens,
gegevens betreffende
de gezondheid,
financiële gegevens

Naam, adres,
cliënten die zorg
woonplaats, BSN,
ontvangen,
geboortedatum,
zorgverleners
financiële gegevens

Jeugdwet 15
jaar of langer
indien
redelijkerwijs
noodzakelijk
vakafdelingen,
(art. 7.3.8 lid 3) meitinkers,
hulpverleners
Zie ook
Selectielijst
2017 onder
8.1.2

Nee

WMO 15 jaar na
ontvangst
gegevens, of
langer indien
redelijkerwijs
noodzakelijk
(art. 5.3.4 lid 1)

vakafdelingen,
Jeugdwet 15
SVB, CAK,
Nee
jaar of langer
centrumgemee
indien
nte
noodzakelijk
(art. 7.3.8 lid 3)
Zie ook
Selectielijst
2017 onder
8.1.1 en 8.1.2

College van
B&W

College van
B&W

Publiek

Financiële vergoeding
toekennen aan
mantelzorger, die een
voorziening of
ondersteuning moet
organiseren om zélf
de mantelzorg te
kunnen blijven
verstrekken

Publiek

Het beoordelen van
het recht op bijstand
en het uitkeren van
bijstand aan
zelfstandigen of
gewezen
zelfstandigen die daar
recht op hebben.

aanvrager,
Artikel 6 lid 1 onder c medebewoner,
en e AVG,
ouders, derden,
Naam, adres,
Participatiewet,
exwoonplaats, BSN
onder meer artikel 17 echtgenoten/par
Participatiewet
tners,
gemachtigde

- Regeling
tegemoetkoming
chronisch zieken en
beperkten 2016
artikel 6

aanvrager,
medebewoner,
derden,
gemachtigde

Naam, adres,
woonplaats,
burgerlijke staat,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummer, emailadres,
nationaliteit,
verblijfsrecht, BSN,
financiële gegevens

toekenning 10
jaar
weigering 5 jaar
vakafdelingen,
beëindiging 15
partijen
jaar
aangesloten
bij Suwinet
Zie Selectielijst
2017
8.1/8.2/8.3

Ja

toekenning 10
jaar
vakafdelingen,
weigering 5 jaar
BZF, partijen
beëindiging 15
aangesloten
jaar
bij Suwinet,
externe
Zie Selectielijst
adviseurs
2017
8.1/8.2/8.3

Ja

Het verwerken
Werk,
van persoonsInkomen en gegevens t.b.v.
Maatschap- beëindigen,
pelijke
terugvorderen
Ondersteuni bijstand en
ng
opleggen van
bestuurlijke boete

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Het verwerken
van
persoonsgegeven
s t.b.v.
vaststellen evt.
fraude op grond
van
Participatiewet,
IOAW, IOAZ

Het verwerken
van
Werk,
persoonsgegeven
Inkomen en
s t.b.v.
Maatschaptrajectbegeleiding
pelijke
re-integratie (alle
Ondersteuni
doelgroepen
ng
i.h.k.v.
Participatiewet)

College van
B&W

College van
B&W

College van
B&W

Publiek

Publiek

Publiek

Het beëindigen en
terugvorderen van
uitkeringen
(Participatiewet en
IOAW en IOAZ) die
onrechtmatig
verstrekt zijn en het
sanctioneren van
schendingen van
inlichtingenplicht

Vaststellen fraude
verstrekte / te
verstrekken uitkering
d.m.v. vergelijking
van door de
aanvrager opgegeven
gegevens met de
feitelijke situatie.

Ondersteuning bieden
voor cliënten op weg
naar maximale
participatie.

ontvanger van
bijstand,
medebewoner,
derden,
gemachtigde

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
geboortedatum,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
burgerlijke staat,
verblijfsrecht,
15 jaar
handtekening,
financiële gegevens,
Zie Selectielijst
gegevens betreffende 2017 8.3
de gezondheid,
gegevens in het
kader van het
arbeidsproces,
strafrechtelijke
gegevens, kentekens,
kadastrale en WOZ
gegevens

Vakafdelingen

- AVG 6.1 e
- Participatiewet:
artikel 53a, 64
- Wet Suwi: art. 62
- Wetb. Van
Strafvordering: art.
141

aanvrager of
ontvanger van
bijstand,
medebewoner,
medewerker,
derden,
gemachtigde

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
geboortedatum,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
burgerlijke staat,
verblijfsrecht,
20 jaar
handtekening,
Zie Selectielijst
financiële gegevens,
2017 12.2.6
gegevens betreffende
de gezondheid,
gegevens in het
kader van het
arbeidsproces,
strafrechtelijke
gegevens, kentekens,
kadastrale en WOZ
gegevens

vakafdelingen,
sociale
recherche,
inlichtingenbur
eau, energieen
waterleveranci Ja
ers, Suwinet,
werkgevers,
omwonenden,
bewindvoerder
s, Openbare
Ministerie

- AVG art. 6 lid 1
onder e
- Participatiewet
Artikel 53a
- Wet Suwi artikel 54
en 62

Naam, adres,
woonplaats,
inwoners die tot burgerlijke staat,
de doelgroepen geboortedatum,
in het kader van geslacht,
de
telefoonnummer, eParticipatiewet
mailadres,
behoren
nationaliteit,
verblijfsrecht, BSN,
financiële gegevens

- AVG 6.1 e
- Participatiewet art
53a, 64
- Wet Suwi: art. 62

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1

vakafdelingen,
reintegratiebure
aus en
bedrijven/inst
ellingen die
een onderdeel
van een reintegratietraje
ct uitvoeren

Nee

Nee

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Het verwerken
van
persoonsgegeven
s t.b.v. aanvraag
indicatie
banenafspraak bij
UWV

Het verwerken
van
persoonsgegeven
s t.b.v.
verstrekking
loonkostensubsidi
e werkgever

Het verwerken
van
persoonsgegeven
s t.b.v. uitvoering
Wet Poortwachter

Verwerken van
persoonsgegeven
s t.b.v.
Werk,
vaststellen,
Inkomen en
toekennen en
Maatschapmonitoren van
pelijke
dagactiviteitentraj
Ondersteuni
ecten die
ng
aansluiten bij
mogelijkheden
cliënt
Het verwerken
van persoonsgegevens voor
Werk,
het bij elkaar
Inkomen en
brengen van
Maatschapwerkgevers en
pelijke
werkzoekende in
Ondersteuni
de regio (=
ng
Regionaal
Werkgeversservicepunt)

College van
B&W

College van
B&W

College van
B&W

College van
B&W

College van
B&W

Publiek

Publiek

Publiek

Inwoners die
vermoedelijk niet
zelfstandig het
wettelijk
minimumloon kunnen
verdienen daartoe in
staat stellen.

Compensatie voor de
werkgever bij
verminderde
loonwaarde van de
cliënt.

Re-integratie van
inwoners nadat ze
ziek uit dienst zijn
getreden

Publiek

Vaststellen,
toekennen en
monitoren van
dagactiviteitentraject
en die aansluiten bij
de mogelijkheden
van de cliënt

Publiek

Bij elkaar brengen
van werkgevers en
werkzoekenden in de
regio.

- AVG: art. 6 lid 1
onder e
- Participatiewet
artikel 53a
- Wet Suwi: art. 54
en 62

- AVG: art. 6 lid 1
onder e
- Participatiewet:
artikel 53a
- Wet Suwi: art. 54
en 62

aanvrager

Naam, adres,
woonplaats,
burgerlijke staat,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummer, emailadres,
nationaliteit,
verblijfsrecht, BSN,
financiële gegevens

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1

vakafdelingen,
UWV

Nee

aanvrager,
werkgevers,
derden

Naam, adres,
woonplaats,
burgerlijke staat,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummer, emailadres,
nationaliteit,
verblijfsrecht, BSN,
financiële gegevens

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1

vakafdelingen,
werkgevers,
extern
adviseur

Nee

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
medische informatie

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1

vakafdelingen,
UWV, extern
adviseur

Nee

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1

vakafdelingen,
gemachtigde,
hulpverleners,
externe
adviseurs,
verhuurders

Nee

werkgevers,
UWV

Nee

inwoner/cliënt
die ziek uit
- AVG art. 6 lid 1
dienst is gegaan
onder e
en in de 2 jaar
- Participatiewet art.
daaraan
53a Pwet
voorafgaand
- Wet Suwi art. 54 en gewerkt heeft
62
met
loonkostensubsi
die
Aanvrager
Kinderen
Leden van het
huishouden
Mantelzorger(s)
Contactpersoon
- AVG art. 6 lid 1
Gezaghebbende
onder e
Curator of
- Wmo artikel 5.1.1
wettelijke
vertegenwoordi
ger
Verhuurder
(indien
particulier)

- AVG art. 6; lid 1
onder e
- Participatiewet art.
53a
- Wet Suwi: art. 54
en 62

werkzoekenden,
werkgevers

Naam, adres,
woonplaats,
burgerlijke staat,
geboortedatum,
geslacht,
telefoonnummer, emailadres,
nationaliteit,
verblijfsrecht, BSN,
financiële gegevens,
medische gegevens

Naam, adres,
10 jaar
woonplaats, BSN, CV, Selectielijst
medische informatie
2017 8.1

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Verwerken van
persoonsgegevens t.b.v.
het advies geven
over leren en
werken

Het verwerken
van
persoonsgegeven
s om te
Werk,
controleren of
Inkomen en opdrachtnemers
Maatschap- van de gemeente
pelijke
voldoen aan hun
Ondersteuni social
ng
returnverplichting
(= mensen met
een afstand tot de
arbeidsmarkt in
dienst nemen)
Verwerken
persoonsgegeven
Werk,
s t.b.v.
Inkomen en
versterking
Maatschappositie
pelijke
arbeidsmarkt
Ondersteuni
i.h.k.v. reng
integratietrajecte
n

Verwerken van
persoonsgegeven
Werk,
s ter uitvoering
Inkomen en RMC-taken
Maatschap- (voorkoming
pelijke
schooluitval
Ondersteuni jongeren en bij
ng
uitval
teruggeleiden
naar school)

College van
B&W

College van
B&W

College van
B&W

College van
B&W

Publiek

Mensen stimuleren
een leven lang te
leren, zodat ze
kunnen (blijven)
participeren

- AVG art. 6; lid 1
onder e
- Participatiewet art.
53a
- Wet Suwi: art. 54
en 62

kandidaten,
werkgevers,
onderwijsinstelli
ngen

Naam, adres,
woonplaats,
emailadressen,
telefoonnummers, CV

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1

Werkgevers en
onderwijsinstel Nee
lingen

Publiek

Beoordeling juistheid
invulling van (extra)
werkplekken voor de
doelgroep van de
Participatiewet en de
banenafspraak uit het
Sociaal akkoord of
andere groepen met
een afstand tot de
arbeidsmarkt
(WW,WIA)

- AVG art. 6; lid 1
onder e
- Participatiewet art.
53a
- Wet Suwi: art. 54
en 62

personen met
een afstand tot
de arbeidsmarkt

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum, BSN,
inkomen,
opleidingsniveau

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1

vakafdelingen,
werkgevers

Nee

Publiek

Versterking van
arbeidsmarktpositie.

- AVG art. 6; lid 1
onder e
- Participatiewet art.
53a
- Wet Suwi: art. 54
en 62

cliënten in een
reintegratietraject
, aanbieder reintegratietraject

Naam, adres,
10 jaar
woonplaats, BSN, CV,
Selectielijst
medische gegevens
2017 8.1
indien relevant

aanbieders

Nee

Publiek

Uitvoering RMCtaken: Schooluitval
voorkomen van
jongeren en bij uitval
teruggeleiden naar
onderwijsinstellingen
voor regiogemeenten

- AVG art. 6 lid 1
onder e
- Wet op het
voortgezet onderwijs
artikel 118h
leerplichtigen
- Wet op de expertise
centra Art 162 b
- Wet educatie en
beroepsonderwijs
Art. 8.3.2

21 jaar,
gerekend vanaf
gewone en bijzondere geboortedatum
Selectielijst
11.1.9

Gemeente
Nee
Smallingerland

Verwerken van
persoonsgegeven
Werk,
s om jongeren
Inkomen en
van 18 - 27 jaar
Maatschapmaximaal te
pelijke
activeren en
Ondersteuni
ondersteunen bij
ng
een aanvraag
levensonderhoud

Verwerken van
persoonsgegeven
s voor de
Werk,
vaststelling of
Inkomen en ouders die in een
Maatschap- traject zitten,
pelijke
financiële of
Ondersteuni administratie
ng
ondersteuning
nodig hebben
voor
kinderopvang
Verwerken van
persoonsgegevens ten
Werk,
behoeve van de
Inkomen en collectieve
Maatschap- zorgverzekering
pelijke
voor inwoners
Ondersteuni met een laag
ng
inkomen en het
vaststellen van de
gemeentelijke
bijdrage
Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Verwerken van
persoonsgegevens ten
behoeve van de
verhaal op grond
van de
onderhoudsplicht

College van
B&W

College

College

College

Publiek

Jongeren 18-27 jaar
in de Zoektermijn
maximaal activeren
en ondersteunen bij
een aanvraag
Levensonderhoud

- AVG art. 6 lid 1
onder e
- Participatiewet art.
44a, 44 en 41

aanvrager,
medebewoner,
derden,
gemachtigde

10 jaar
gewone en bijzondere Selectielijst
2017 8.1

vakafdelingen,
UWV

10 jaar, na
beëindiging
Selectielijst
2017 8.1

kinderdagverbl
ijf, BSO,
gastouders,
peuterspeelza
Nee
al,
Belastingdiens
t,
bewindvoerder

Nee

Publiek

Vaststellen of ouders
met een uitkering
door hun traject of
parttime arbeid
financiële of
administratie
ondersteuning nodig
hebben voor
kinderopvang

Wet Kinderopvang
'- AVG art. 6 lid 1
onder e

ouders,
kinderen,
bewindvoerders

ouders: Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen, BSN,
geboortedatum,
geslacht, gegevens
over werk en
scholing. Kinderen:
Naam, adres,
woonplaats, BSN.
Bewindvoerders:
Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummer, emailadres.

Publiek

Vaststellen of
inwoners in
aanmerking komen
voor de collectieve
zorgverzekering en
het vaststellen van
de gemeentelijke
bijdrage

Publiekrechtelijke
taak o.b.v.:
- AVG 6.1 e
- Participatiewet
artikel 53a Pwet

cliënten van de
gemeente met
een inkomen
lager dan 120%
bijstandsniveau

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen, BSN en
financiële gegevens

10 jaar na
beëindiging
Selectielijst
2017 8.1

De Friesland
Zorgverzekera
ar

Nee

Publiek

Het registreren van
persoonsgegevens
van
onderhoudsplichtigen
ten behoeve van de
verhaal van de
bijstandsuitkering

- AVG art. 6 lid 1
onderdeel e
onderhoudsplich
- Participatiewet
tige,
artikel 53a
gemachtigde
- Wet Suwi art. 54 en
62

Naam, adres,
woonplaats,
geboortedatum, BSN,
financiële gegevens

10 jaar na
beëindiging
uitkering
Selectielijst
2017 8.1

onderhoudspli
chtige,
gemachtigde

Nee

Verwerken
Werk,
persoonsInkomen en gegevens t.b.v.
Maatschap- vaststellen recht
pelijke
op bijzondere
Ondersteuni bijstand en
ng
overige
minimaregelingen

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Verwerken
persoonsgegevens t.b.v.
verwerking
facturen en
declaraties
Wmo/Beschermd
wonen

College van
B&W

College van
B&W

Publiek

Publiek

Vaststellen recht op
bijzondere bijstand
en/of overige
gemeentelijke
minimaregelingen

Matching van
facturen/declaraties
met de afgegeven
indicatie beschermd
wonen conform
administratieve
richtlijn voor
Wmo/beschermd
wonen

AVG: art. 6 lid 1
onder e
Participatiewet: art.
35, 53a en 62
Wet Suwi: art. 62

AVG artikel 6 lid 1
sub b en e
WMO 2015 artikel
5.1.1
Jeugdwet art. 7.4.0

cliënten, medebewoners

toekenning 10
jaar
Naam, adres,
weigering 5 jaar
vakafdelingen,
woonplaats,
beëindiging 15
meitinkers,
telefoonnummers, e- jaar
Nee
bewindvoerder
mailadressen, BSN en
s
financiële gegevens
Zie Selectielijst
2017
8.1/8.2/8.3
WMO 15 jaar na
ontvangst
gegevens, of
langer indien
redelijkerwijs
noodzakelijk
(art. 5.3.4 lid 1)

Naam, adres,
woonplaats,
cliënten die zorg
Jeugdwet 15
telefoonnummers, eontvangen
jaar of langer
mailadressen, BSN en
indien nodig
financiële gegevens
(art. 7.3.8 Lid
3)

aanvrager,
medebewoner,
medewerker,
Nee
derden,
gemachtigde

Zie ook
Selectielijst
2017 onder
8.1.1 en 8.1.2

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Verwerken
persoonsgegeven
s t.b.v. opstellen
schuldenregelinge
n en minnelijke
trajecten
aanvraag WSNP

College van
B&W

Publiek

Wet op de
Oplossen en
gemeentelijke
stabiliseren
schuldhulpverlening,
schuldenproblematiek artikel 6 lid 1 onder e
AVG

personen die de
gemeente
vraagt om hulp
bij het oplossen
van schulden

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen, BSN,
financiële gegevens,
medische gegevens
indien relevant

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen,
deurwaarders,
incassobureau,
rechtbank en
raad voor de
Rechtsbijstand
(WSNP), een
ieder die
inzage wil in
Nee
de
verslaglegging
aan de
rechtbank met
betrekking tot
de WSNP,
maatschappelijk werk

Verwerken
persoonsWerk,
gegevens t.b.v.
Inkomen en het garanderen
Maatschap- van tijdige
pelijke
betalingen zodat
Ondersteuni er geen nieuwe
ng
schulden en/of
betalingsachtersta
nden ontstaan.
Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Verwerken
persoonsgegevens t.b.v.
participatieverklar
ingstraject

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Verwerken
beleidsmatige
wijzigingen van
ministeries

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Afhandelen en
oplossen
complexe
casuïstiek

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Aanleveren half
jaarlijkse
rapportages t.b.v.
Landelijke Monitor
Sociaal Domein

Werk,
Inkomen en
Maatschappelijke
Ondersteuni
ng

Toetsen proces en
afweging
voorgestelde
indicatie regio
gemeenten

College van
B&W

College van
B&W

College

College

College

College

Publiek

Wet op de
Het op orde brengen
gemeentelijke
en houden van de
schuldhulpverlening,
financiële situatie van
artikel 6 lid 1 onder e
de burger
AVG

Naam, adres,
woonplaats,
telefoonnummers, emailadressen, BSN,
financiële gegevens,
medische gegevens
indien relevant

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen,
deurwaarders,
Nee
incassobureau,
schuldeisers

Naam, adres,
woonplaats, BSN

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

vakafdelingen,
aanbieders
Nee
van workshops

Cliënten Wmo
en Jeugdwet

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
type zorg

Niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
waarvoor pgg
verkregen zijn

meitinkers en
zorgaanbieder
s

inwoners,
tipgevers,
omwonenden,
medebewoners,
familieleden

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
geboortedatum,
telefoonnummers, emailadressen,
geslacht,
nationaliteit,
burgerlijke staat,
verblijfsrecht,
handtekening,
financiële gegevens,
gegevens betreffende
de gezondheid,
strafrechtelijke
gegevens

Bewaartermijn
dossiers Jeugd
en WMO 15 jaar
of langer indien
noodzakelijk

procesregisseu
r, politie,
woningbouwve
nee
reniging, VNN,
Zienn, GGZ,
GGD

Cliënten Wmo
en Jeugdwet

niet langer dan
BSN, Geboortedatum,
noodzakelijk
Verwijzer van de
voor het doel
zorg, Zorg gebruik
van de
(type zorg)
verwerking.

CBS

Cliënten Wmo
beschermd
wonen

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
Bewaartermijn
Type zorg (en
dossier WMO:
onderbouwing hoe tot
15 jaar (of
type zorg is
langer indien
gekomen), PGB
noodzakelijk)
budget, Start en
einddatum zorg

Vakafdelingen,
meitinkers en
nee
zorgaanbieder
s

personen die de
gemeente
vraagt om
budgetbeheer

Publiek

Het behalen van het
inburgeringsdiploma

Wet inburgering,
vergunninghoud
artikel 6 lid 1 onder e
ers
AVG

Publiek

Verwerken cliënten
en zorg binnen WMO
en Jeugdwet in het
kader van de
toeleiding naar zorg

Publiekrechtelijke
taak o.b.v.:
- AVG 6.1 e
- WMO 2015 art.
5.1.1
- Jeugdwet art. 7.4.0

Publiek

Behandelen van
complexe casussen
afkomstig van leden
van het sociaal team
of medewerkers
danwel het oplossen
van casussen waar de
regelgeving knelt bij
de (mogelijke)
hulpvraag, waar
aanvrager of cliënt
tussen wal en schip
geraakt, met als doel
oplossen dan wel
stabiliseren
problematiek

Publiekrechtelijke
taak o.b.v.:
- AVG 6.1 e
- WMO 2015 art.
5.1.1, 5.2.1, 5.2.9
- Jeugdwet art.
7.2.2, 7.3.8, 7.4.0,
7.4.1, 7.4.4
PW

Benchmarken

AVG art. 6 onder 1
b. en art. 89
Hoofdstuk 5 Wet op
het CBS

Toeleiding naar
Beschermd Wonen

Publiekrechtelijke
taak o.b.v.:
- AVG 6.1 e
- WMO 2015 art.
5.1.1, 5.2.1, 5.2.9

Publiek

Publiek

nee

nee

Met spoed proces
Beschermd wonen
Werk,
doorlopen (zie
Inkomen en
hierboven).
MaatschapToetsen proces en
pelijke
afweging
Ondersteuni
voorgestelde
ng
indicatie regio
gemeenten
Advies m.b.t.
individuele,
(complexe)
problematiek in
relatie tot
Werk,
woonruimte:
Inkomen en
onderzoek en
Maatschapbehandeling van
pelijke
vragen over
Ondersteuni
woonruimte,
ng
advies aan
vraagsteller welke
vervolgstappen
vraagsteller kan
nemen
Werk,
Inkomen en
regelen van
Maatschapwoonruimte voor
pelijke
statushouders
Ondersteuni
ng

Toeleiding naar
Beschermd Wonen
College

College

College

Publiek

Betreft
spoedplaatsing. Vier
zorgaanbieders
worden geraadpleegd
om voor de cliënt
plek te maken.

Publiekrechtelijke
taak o.b.v.:
- AVG 6.1 e
- WMO 2015 art.
5.1.1, 5.2.1, 5.2.9

Cliënten Wmo
beschermd
wonen

Naam, adres,
woonplaats, BSN,
Bewaartermijn
Type zorg (en
dossier WMO:
onderbouwing hoe tot
15 jaar (of
type zorg is
langer indien
gekomen), PGB
noodzakelijk)
budget, Start en
einddatum zorg

Vakafdelingen,
meitinkers en
nee
zorgaanbieder
s

Vraagsteller

Naam, adres,
woonplaats,
informatie over
persoonlijke
omstandigheden,
soms BSN

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Vakafdelingen
en
verhuurders

nee

Gewone en
Bijzondere

niet langer dan
noodzakelijk
voor het doel
van de
verwerking

Verhuurders

nee

Publiek

Burger inzicht geven
in de mogelijkheden:
dienstverlening

artikel 4 en 5
Huisvestingswet
2014
Huisvestingsverorden
ing 2015
artikel 6 eerste lid,
onder e AVG

Publiek

huisvesten
statushouders (in
sociale
huurwoningen)

Artikel 28
Vergunninghoud
Huisvestingswet,
ers
artikel 6 lid 1 onder e (statushouders
AVG
uit AZC)

