Hoofdproces

Onderliggend
proces

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Gemeenteraad

Bestuurlijk overleg BGS
en besluitvorming

Join zaak &
document

College van
B&W

Zaakafhandeling,
workflow en Post en
registratiesysteem

Publieke
taak

art. 139 - 141 Burgers,
Gemeentewet Gemeentelijke
medewerkers

Gemeenteraad

Besluitvormingspr BGS
oces transparantie

Raadsinformaties College van
ysteem
B&W

Documenten
uitwisseling tussen
raad en college

Publieke
taak

DV

Opkomstbevorderi Raad
ng

Publieke
taak

Politieke dataanalyse

DV

Stemuitslagen per College van
wijk
B&W

Bevordering
opkomstcijfers (met
name gemeentelijke
verkiezingen)
Resultaten per
stembureau,buurt en
wijk inzichtelijk maken

artikel 2 en 10
Wet
openbaarheid
van bestuur;
art. 139 - 141
Gemeentewet;
Regelement
van orde van
de raad
artikel 2 en 10
WOB

Gemeenteraad

Politieke dataanalyse

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Uitzenden van
vergaderingen

GRIFFIE Audioregistratie
openbare
bijeenkomsten
gemeenteraad

Raad

Openbare vastlegging Wettelijke
artikel 2 en 10 Belanghebbende Bijzondere
NAW, Foto,
van openbare
verplichting WOB
n
persoonsgegeven Audiomateria
bijeenkomsten van
s,
al
gemeenteraad
contactgegevens

Interne
organisatie

Beheren van
afspraken

DV

Afspraakproces

College van
B&W

Het mogelijk maken
Publieke
voor klanten om online taak
afspraken te maken,
beheren, raadplegen
etc. met hun
gemeente.

Interne
organisatie

Duurzaam
BV
opslaan en
ontsluiten
informatieobjecten

Archiveren
informatie

College van
B&W

Het bewaren van
informatieobjecten

Wettelijke
Archiefwet
verplichting

Interne
organisatie

Ondersteunen van GEM
burgerinitiatieven

Burgerpanel

College van
B&W

Beleidsontwikkeling,
communicatie met
deelnemers,
Inspraakverordening

Publieke
taak

Interne
organisatie

Registreren en
delen van
gegevenssets

Data ten behoeve College van
van
B&W
sturingsinformatie

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

BV

Wettelijke
Kieswet
verplichting

Categorieën
Betrokkenen

Burgers,
Gemeentelijke
medewerkers

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
NAW
Politieke
persoonsgegeven
opvattingen
s,
contactgegevens,f
oto's
Bijzondere
NAW,
Politieke
persoonsgegeven Functiebena opvattingen
s,
mingen
contactgegevens,f
oto's

Gemeentelijke
medewerkers

Persoonlijke
NAW
gegevens,
contactgegevens

Burgers,
Gemeentelijke
medewerkers

Bijzondere
NAW
persoonsgegeven
s

Noodzakelijk Aanvragers
voor
administratieve
organisatie,
bedrijfsvoering
en uitvoering
publiekrechtelij
ke taken.

Bijzondere
persoonsgegeven
s,
contactgegevens,
persoonlijke
gegevens

Actuele en historische Gerechtvaar Beleidsanalyse Inwoners,
gegevens
digd belang s volgen uit de Gemeentelijke
gestructureerd opslaan
wet; Wmo,
medewerkers
voor analyses en
Jeugd etc. Ten
rapportages
behoeve van
optimaliseren
primaire- en
bedrijfsproces

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

medewerkers,
inwoners

permanent

medewerkers,
inwoners

permanent

Politieke
opvattingen

Politieke
opvattingen
biometrische
gegevens

NAW,
BSN
geslacht,
geboorteplaat
s,contactgeg
evens

Afzenders,
Identiteits
NAW
BSN
geadresseerde, gegevens,
Persoonsgeg
behandelaars
contactgegevens evens in
gescande
documenten,

Art. 47 Pw
Deelnemers
Art. 2.1.3 Wmo

Categorieën
Ontvangers

Contactgegevens, NAW,
persoonlijke
geboortegege
gegevens
vens
contactgegev
ens,
geslacht,
opvattingen
Contactgegevens, NAW,
BSN
persoonlijke
Geboortedatu
gegevens,
m,
identiteitsgegeven contactgegev
s
ens, Leeftijd,
Geslacht

Kennisnemers
van het
audiobestand

Medewerkers

Interne
behandelaars,
raadplegers

openbaar Permanent
(journalistie
ke/historisc
he
doeleinden)
Koppelen
aan een
hoofdzaak.
Of 1 jaar
na laatste
contact met
de klant
onder dit
onderwerp.

betrokkenen,
politieke
partijen

Aanvrager/bet
rokkene
Medewerker

Archiefwet Betrokkene,
(selectielijst derden
2020)

Looptijd
Betrokkene
lidmaatscha
p panel
1 jaar (19.1
selectielijst)

5 jaar

Betrokkene

1 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Interne
organisatie

Beheren van
documenten

BV

Interne
organisatie

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Persoonlijke
UserID,
gegevens,
Naam,
contactgegevens contactgegev
ens,
dienst/afdelin
g/team
Persoonlijke
UserID,
gegevens,
Naam,
contactgegevens contactgegev
ens,
dienst/afdelin
g/team

Categorieën
Ontvangers

Contactgegevens,
persoonlijke
gegevens,
identiteitsgegeven
s, gegevens over
kwetsbare
groepen

NAW,
BSN
Geboortedatu
m,
Geboorteplaa
ts, Huwelijkse
staat,
Kinderen,
Indicatie
adres,
comtactgege
vens

Medewerkers

Inwoners,
Voormalige
inwoners

Contactgegevens,
persoonlijke
gegevens,
identiteitsgegeven
s

NAW,
BSN
Geboortedatu
m,
Geboorteplaa
ts, Geslacht,
contactgegev
ens

Binnengemeen
telijke
afnemers
ingevolge
regeling BRP

Medewerkers,
incl LV en MD

Contactgegevens, Naam,
persoonlijke
Functie,
gegevens
UserID
IP adres,
contactgegev
ens

medewerker

Persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens
Bijzondere
persoonsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

Naam,
rekeningnum
mer, adres

Medewerkers

NAW,
Medische
geboortedatu gegevens
m, geslacht

Medewerkers

Documentaire
College van
informatievoorzien B&W
ing

Centraliseren
Gerechtvaar Noodzakelijk Alle mogelijke
documentatie, beheren digd belang voor
betrokkenen
zaaktypes
bedrijfsvoering
art. 6, lid (f)
AVG

Aanmaken, delen, BV
verwijderen en
wijzigen van
documenten

Document
Management
Systeem (DMS)

College van
B&W

Vastleggen, inlezen,
Publieke
raadpleging,
taak
archivering en opslaan
van documenten

Noodzakelijk Alle mogelijke
voor (uit)
betrokkenen
voering van de
administratieve
organisatie;
toegankelijk en
beschikbaarhei
d van
informatie
art 160, lid 1
Gemeentewet

Interne
organisatie

Distribueren en
synchroniseren
van gegevens

BV

Datadistributie en College van
synchroniseren
B&W
van basis- en
kerngegevens

Het distribueren van
Publieke
gemeentelijke
taak
gegevens naar
afnemende
applicaties. Hiermee
wordt de
flowmanagement voor
de bedrijfsvoering
geoptimaliseerd.

Noodzakelijk Burgers
voor (uit)
voering van de
administratieve
organisatie;
aanvragen van
producten en
diensten
art.160, lid 1
Gemeentewet

Interne
organisatie

Registreren en
delen van
basisgegevens

BV

Gegevensmagazij College van
n
B&W

Distributiekanaal en
magazijn van diverse
basisgegevens voor
verschillende
verwerkingen

Interne
organisatie

Registreren en
delen van
identiteiten en
autorisaties

BV

Identity en Access College van
Management
B&W

Interne
organisatie

Afrekenen van
producten en
diensten

DV

Afrekenen van
producten en
diensten

Interne
organisatie

Ondersteunen van
factuur en
declaratieindiening

Verwerkingsregister

College van
B&W

Zorgvraag burger College van
B&W

Noodzakelijk
voor (uit)
voering van de
administratieve
organisatie;
aanvragen van
producten en
diensten
art.160, lid 1
Gemeentewet
Identificeren van
Uitvoering
Aanstelling of
gebruikers binnen een overeenkom contract
systeem door rechten st
levering
en beperkingen te
(personeelskoppelen aan de
)dienst
identiteit van het
individu
Ontvangen en
afhandelen van
betalingen van
afnemende partijen
(burgers)
Zorgvraag;
zorgovereenkomsten;
afdoen facturen

Publieke
taak

Gerechtvaar Noodzakelijk Burgers
digd belang voor
bedrijfsvoering

Wettelijke
verplichting

Aanvragers

Interne
behandelaars,
raadplegers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
Betrokkene,
derde

5 jaar
Basisregistrati
Zolang de es
inwoner is,
of
anderszins
nog aan de
gemeente is
verbonden

Basisregistrati
es

Conform
P&O afdeling
Archiefwet
6 maanden
na
beëindiging
contract

Burgers/Bank

Afhankelijk Burgers
van de
hoofdzaak

2 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Interne
organisatie

Registreren en
delen van
loggegevens

BV

College van
B&W

Authorisatie en
controle gebruik
netwerk

Gerechtvaar Noodzakelijk Gemeentelijke
digd belang voor
medewerkers
bedrijfsvoering

College van
B&W

Genereren van
Gerechtvaar Noodzakelijk Gemeentelijke
managementinformati digd belang voor
medewerkers
e
bedrijfsvoering

Logging
SIEM/SOC

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Persoonlijke
Naam,
gegevens,
Functie, IP
contactgegevens, adres,
internetgegevens E-mailadres
Persoonlijke
Naam,
gegevens,
Functie,
contactgegevens contactgegev
ens
Bijzondere
NAW,
Medische
persoonsgegeven Sollicitatiegeg gegevens, BSN
s, persoonlijke
evens,
gegevens,
Verzekeringe
identiteitsgegeven n,
s
Nevenfunctie
s,
Functionele
gegevens,
Kopie IDbewijs
Persoonlijke
NAW,
BSN
gegevens,
Zaakgegeven
contactgegevens, s
identiteitsgegeven
s
Persoonlijke
NAW,
gegevens,
rekeningnum
contactgegevens, mers
financiële
gegevens

Interne
organisatie

Beheren van
BV
managementinfor
matie

Business
Intelligence

Interne
organisatie

Aanmaken, delen, BV
verwijderen en
wijzigen van
medewerkergegev
ens

Personeelsdossie College van
r
B&W

Dossiervorming
personele gegevens

Interne
organisatie

Tonen en
bijwerken lopende
zaken en mijn
gegevens

Diensten via
website

Verlenen van diensten Gerechtvaar Noodzakelijk Aanvragers
via de gemeentelijke digd belang voor
website
bedrijfsvoering
(MijnGemeente)

Interne
organisatie

Online betalen van DV
producten en
diensten

Online betalen
College van
van producten en B&W
diensten

Dienstverlening

Interne
organisatie

Ondersteunen van NVT
economische
aquisitie en
accountmanagem
ent

Ondersteuning
College van
van het
B&W
accountmanagem
ent ten behoeve
voor acquisitie
activiteiten

Ondersteunen van het Gerechtvaar Noodzakelijk Gemeentelijke
accountmanagement digd belang voor
medewerkers
ten behoeve van
bedrijfsvoering
economische aquisitie

Contactgegevens, NAW,
persoonlijke
Telefoon, Egegevens
mail
Functie,
Bedrijfsnaam,
KvK

Interne
organisatie

Ondersteunen van gem
digitaal
samenwerken

Samenwerktoolin College van
g op afstand
B&W
o.a. MS Teams

Op afstand en digitaal Gerechtvaar Noodzakelijk Burgers,
werken aan een
digd belang voor
Gemeentelijke
gezamenlijke
bedrijfsvoering medewerkers
doelstelling

Contactgegevens,
persoonlijke
gegevens,
internetgegevens

Interne
organisatie

Registreren en
delen van
terugmeldingen

Terugmelding- en College van
registratie
B&W

Interne
Publieke
terugmeldingen ten
taak
behoeve voor het doen
van correcties en
juistheid van gegevens

Interne
organisatie

Ondersteunen van gem
digitaal
samenwerken

Verwerkingsregister

DV

College van
B&W

Samenwerktoolin College van
g op afstand t.b.v. B&W
communicatie met
beeld.

Gerechtvaar Noodzakelijk Gemeentelijke
digd belang voor
medewerkers
bedrijfsvoering Voormalige
gemeentelijke
medewerkers

Wettelijke
Betalingsmoge Burgers
verplichting lijkheden
burgers

Noodzakelijk
voor uitvoering
van de
administratieve
organisatie;
Art. 2.34 lid 1
Wet BRP
Op afstand en digitaal Gerechtvaar Noodzakelijk
communiceren m.b.t. digd belang voor
een gezamenlijke
bedrijfsvoering
doelstelling

Burgers

Burgers,
Gemeentelijke
medewerkers

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Medewerkers,
Politie

Afhankelijk Betrokkene
van de
hoofdzaak

Personeelszak
en
Leidinggevend
en

Personeels Betrokkene
dossiers 2
jaar na
uitdiensttred
ing.

Aanvragers
Behandelaars

Afhankelijk Betrokkene
van de
hoofdzaak

Medewerkers

Betalen
Betrokkene
rekening: 7
jaar;
Factuur
m.b.t.
onroerend
goed: 10
jaar;
Afgebroken
betaling: 1
jaar
De
hoofdzaak
bepaalt de
bewaarterm
ijn. Bij losse
zaken na 1
jaar
verwijderen.

Naam,
Functie,
UserID
IP adres, Emailadres
Contactgegevens, Naam,
persoonlijke
Afdeling,
gegevens
Telefoonnum
mer, Emailadres

Afhankelijk
van de
hoofdzaak

Contactgegevens,
persoonlijke
gegevens,
internetgegevens

Afhankelijk
van de
hoofdzaak

Naam,
Functie,
UserID
IP adres, Emailadres

Afhankelijk Betrokkenen
van de
hoofdzaak

3 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Interne
organisatie

Beheren van
zaken

BV

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Zakenafhandeling College van
B&W

Interne
organisatie

Authenticeren van BV
gebruikers en
systemen

Authenticatie

Interne
organisatie

Maken en beheren BV
van
bedrijfscontinuïteit
splannen, strategiën en procedures

Interne
organisatie

Afhandelen en
Publieke
beheren van
taak
verschillende soorten
zaken gemeentebreed

Categorieën
Betrokkenen

Noodzakelijk Burgers,
voor uitvoering Gemeentelijke
van de
medewerkers
administratieve
organisatie;
afhandelen en
beheren van
verschillende
soorten typen
zaken
gemeentebree
d.
Art. 160 lid 1
Gemeentewet

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Persoonlijke
NAW,
BSN
gegevens,
Contactgegev
contactgegevens, ens,
identiteitsgegeven Geboortegeg
s
evens,
geslacht
Medewerker:
Achternaam,
Voorletters
Voorvoegsels
, Roepnaam,
Geboortedatu
m, Geslacht,
contactgegev
ens

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Interne
behandelaars
Raadplegers
Zaakbeheerde
rs
Burgers
Bedrijven
Ketenpartners
Gemeentelijke
organisaties
Overheidsinsta
nties
Maatschappelij
ke organisaties
Scholen
Woningcorpor
aties
Politie
Notarissen

Afhankelijk Betrokkene,
van de
derde
hoofdzaak

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Verwijderen
zodra
medewerke
rs geen
gebruik
meer
maken van
systemen
Verwijderen
zodra
medewerke
rs geen
gebruik
meer
maken van
systemen
Verwijderen
zodra
medewerke
rs geen
gebruik
meer
maken van
systemen
Backup
verwijderen
zodra deze
niet meer
noodzakelij
k is.
Backup
verwijderen
zodra deze
niet meer
noodzakelij
k is.

Gemeentelijke
medewerkers

Bijzondere
Naam
persoonsgegeven
s, persoonlijke
gegevens

Bedrijfscontinuïteit College van
splannen
B&W

Borgen continuiteit
bedrijfsvoering en
dienstverlening

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Persoonlijke
Naam,
gegevens,
functie,
contactgegevens contactgegev
ens

Medewerkers

Beheren van
BV
hardware en
systeemconfigurati
es

Bedrijfsmiddelenb College van
eheer
B&W

Grip krijgen op
systeemconfiguraties

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Persoonlijke
gegevens

Naam, functie

Medewerkers

Interne
organisatie

Back-up
mediabeheer

BV

Data back-up

College van
B&W

Voorkomen dataverlies Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers
Burgers

Alle categorieën

alle gegevens BSN
uit alle
Medische
registraties
gegevens

Medewerkers

Interne
organisatie

Terugzetten
informatie

BV

Data restore

College van
B&W

Verloren data weer
terugplaatsen in
proces

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Alle categorieën

alle gegevens BSN
uit alle
Medische
registraties
gegevens

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Interne
organisatie

Ondersteunen van
forensisch
onderzoek

Forensisch onderzoek Wettelijke
Art. 32 AVG
faciliteren
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Alle categorieën

alle gegevens BSN
uit alle
Medische
registraties
gegevens

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Ondersteunen van College van
forensisch
B&W
onderzoek

Biometrische
gegevens

Categorieën
Ontvangers

Identiteit bepalen t.b.v. Wettelijke
Art. 32 AVG
toegang tot systemen verplichting

Verwerkingsregister

College van
B&W

Grondslag Uitleg

Betrokkene

Betrokkene

Betrokkene

Betrokkene

Betrokkene

Betrokkene

4 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Interne
organisatie

Beheren zonering BV

Beheren zonering College van
B&W

Fysieke beveiliging

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Interne
organisatie

Beheren paslezer BV

Beheren paslezer College van
B&W

Fysieke beveiliging

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Interne
organisatie

Beheren
toegangspassen

BV

Beheren
toegangspassen

College van
B&W

Fysieke beveiliging

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Interne
organisatie

Toezicht op
gebruik

BV

Toezicht op
gebruik

College van
B&W

Zorgen dat gebruikers Wettelijke
Art. 32 AVG
alleen bij de gegevens verplichting
kunnen die ze nodig
hebben voor hun taak

Interne
organisatie

Toekennen
rechten aan
gebruikers

BV

Toekennen
rechten aan
gebruikers

College van
B&W

Beheren van
gebruikersrechten

Interne
organisatie

Inbraakpreventie

BV

Digitale
inbraakpreventie

College van
B&W

Signaleren en
voorkomen van
digitale inbraak

Interne
organisatie

Triage en
BV
coördinatie van
gebruikersgerelate
erde problemen
Beheersen en
BV
veilig schonen van
media
Beheren van
BV
netwerkcomponen
ten en
configuraties
Monitoring van
BV
netwerkverkeer

Interne
organisatie

Interne
organisatie

Interne
organisatie

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Persoonlijke
Naam,
gegevens,
gebruikersna
internetgegevens am, functie

Categorieën
Ontvangers

Persoonlijke
gegevens,
internetgegevens
Persoonlijke
gegevens,
internetgegevens

Naam,
gebruikersna
am, functie
Naam,
gebruikersna
am, functie

Medewerkers

Gemeentelijke
medewerkers

Persoonlijke
Naam,
gegevens,
gebruikersna
internetgegevens am, functie

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Persoonlijke
gegevens

Naam

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Naam, IPBSN, medische Medewerkers,
adres, inhoud gegevens
politie bij
netwerkberic
misbruik
hten

Gebruikersgerelat College van
eerde problemen B&W

Gestructureerd
Wettelijke
Art. 32 AVG
afhandelen incidenten verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Bijzondere
persoonsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
internetgegevens,
identiteitsgegeven
s
Persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

Beheersen en
College van
veilig schonen van B&W
media

Voorkomen dataverlies Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers,
Burgers

Netwerkcompone College van
nten en
B&W
configuraties

Beveiliging digitale
infrastructuur

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Monitoring van
netwerkverkeer

Beveiliging digitale
infrastructuur

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

College van
B&W

Naam functie,
contactgegev
ens

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Medewerkers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
Verwijderen Betrokkene
zodra
medewerke
rs geen
gebruik
meer
maken van
systemen
Betrokkene

Verwijderen Betrokkene
zodra
medewerke
rs geen
gebruik
meer
maken van
systemen
Verwijderen Betrokkene
zodra
medewerke
rs geen
gebruik
meer
maken van
systemen
Verwijderen Betrokkene
zodra
medewerke
rs geen
gebruik
meer
maken van
systemen
Betrokkene

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Betrokkene

Alle
BSN Medische Medewerkers
gegevens uit gegevens
alle
registraties
Persoonlijke
Naam, IPMedewerkers,
gegevens,
adres
politie bij
internetgegevens
misbruik

Betrokkene

Persoonlijke
Naam, IPgegevens,
adres, inhoud
internetgegevens netwerkberic
hten

Betrokkene

Alle categorieën

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Betrokkene

5 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Interne
organisatie

Beheersen van
datastromen

BV

Beheersen van
datastromen

College van
B&W

Beveiliging digitale
infrastructuur

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Interne
organisatie

Logisch scheiden
van netwerken

BV

Netwerkscheiding College van
B&W

Beveiliging digitale
infrastructuur

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Persoonlijke
Naam, IPgegevens,
adres, inhoud
internetgegevens netwerkberic
hten

Interne
organisatie

Monitoring van
gevoelige data

BV

Monitoring van
gevoelige data
(niet aanwezig)

College van
B&W

Voorkomen lekken
gevoelige data

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Naam, IPadres, inhoud
netwerkberic
hten

Interne
organisatie

Bijhouden
gem
gebeurtenissen en
inhoud

College van
B&W

Signaleren en
onderzoeken
onrechtmatig gebruik

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Interne
organisatie

Beheren
softwarelicenties

BV

College van
B&W

Voorkomen illegaal
gebruik software

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Interne
organisatie

Beheren van
releases en
versies
Toekennen van
rechten op
systeemniveau

BV

Bijhouden
gebeurtenissen en
inhoud.
(alle
basisregistraties)
Voorkomen
illegaal gebruik
software
Voorkomen fouten
in software

Bijzondere
persoonsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
internetgegevens
Persoonlijke
gegevens

College van
B&W

Voorkomen fouten in
software

Wettelijke
Art. 32 AVG
verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

BV

Need to know
College van
voor
B&W
systeembeheerde
rs

Zorgen dat
Wettelijke
Art. 32 AVG
systeembeheerders
verplichting
alleen bij de gegevens
kunnen die ze nodig
hebben voor hun taak

Gemeentelijke
medewerkers

Persoonlijke
gegevens,
contactgegevens
Persoonlijke
gegevens,
contactgegevens
Persoonlijke
gegevens

Interne
organisatie

Beheren
wachtwoorden

BV

Wachtwoordbehe College van
er
B&W

Voorkomen
Wettelijke
Art. 32 AVG
onrechtmatige toegang verplichting

Gemeentelijke
medewerkers

Interne
organisatie

Verlenen toegang BV
tot locaties,
gebouwen en
ruimtes

Toegangontzeggi College van
ngen
B&W
gemeenteljke
gebouwen

Registreren welke
personen de toegng
tot een gemeentelijk
pand is ontzegd

Ontzegden

Interne
organisatie

Ondersteunen van BV
gebouw-, ruimteen locatietoegang.

Toegang gebouw College van
via toegangstag
B&W

Faciliteren
Uitvoering
Intern
medewerkers, beheer overeenkom beheer/regels
en controle op
st
faciliteiten

Interne
organisatie

Ondersteunen van BV
bezwaar- en
beroep

Voortgangsregistr College van
atie bezwaar
B&W

Voortgangsmonitor
bezwaarprocedures

Interne
organisatie

Verwerkingsregister

Gerechtvaar Intern
digd belang beheer/regels

Gemeentelijke
medewerkers

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Persoonlijke
Naam, IPgegevens,
adres, inhoud
internetgegevens netwerkberic
hten

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Betrokkene

Betrokkene

Alle
Medewerkers
categorieën
bijzondere
persoonsgegev
ens
Medewerkers,
politie bij
misbruik

Betrokkene

Naam
contactgegev
ens
Naam
contactgegev
ens
Naam, functie

Medewerkers

Betrokkene

Medewerkers

Betrokkene

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Betrokkene

Bijzondere
persoonsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
internetgegevens
Persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
beeldmateriaal

Naam,
Biometrische
wachtwoorde gegevens
n

Medewerkers,
politie bij
misbruik

Betrokkene

NAW, foto

Intern

6 maanden Medewerkers
na bezoek, , gebruikers
tenzij langer
noodzakelij
k

Persoonlijke
gegevens,
beeldmateriaal

Naam,
afdeling, foto

Intern

NAW,
contactgegev
ens,
gegevens
gemachtigde
n,
handtekening
en

Betrokken
afdeling,
bezwaarcommi
ssie

1 jaar na
beëindiging
contract, of
wijziging
functie.
Na
afhandeling
5 jaar

Wettelijke
Awb hoofdstuk Bezwaarmakers, Persoonlijke
verplichting 6 & 7, art. 6:4 Belanghebbende gegevens,
lid 1 Awb
n,
contactgegevens
Gemachtigden
Beroep: art.
160 lid 1 sub f
Gemeentewet,
art. 8:42 Awb

Naam,
Functie,
UserID, IP
adres, E-mail

Betrokkene

Medewerker,
gebruikers

Betrokkene of
gemachtigde

6 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Interne
organisatie

Ondersteunen van BV
uitlenen facilitaire
middelen

Facilitair

Interne
organisatie

Ondersteunen van
financiële
processen

Zorgkosten
College van
Wmo/Jeugd (in de B&W
vorm van
Zin/PGB) en
meldingen aan het
CAK ivm bepalen
eigen bijdrage
zorgontvanger

Het controleren van
Publieke
ingediende
taak
zorgdeclaraties en
zorgfacturen (door
gecertificeerde
zorginstellingen) en
indien akkoord
uitbetalen van beide.
De controle doen we
aan de hand van de
toekenning van het
recht op zorg door
middel van een
zorgtoewijzing /
beschikking. De
gegevens in de
declaratie moeten
overeenkomen met de
toegekende zorg.

Interne
organisatie

Ondersteunen van BV
financiële
processen

Finaciële
administratie

College van
B&W

Functionaliteit om
Wettelijke
Gemeentewet Inwoners,
diverse soorten
verplichting
Bedrijven en
financiele processen te
Instellingen
ondersteunen

Bijzondere
persoonsgegeven
s,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens

Interne
organisatie

Ondersteunen van BV
helpdeskwerkzaa
mheden

Helpdesk

College van
B&W

Registratie en
Toestemmin Intern proces
opvolging van
g
op basis van
meldingen die gesteld betrokkene SLA en DAP
zijn richting afdeling
van het SSL

Persoonlijke
Naam,
gegevens,
functie,
contactgegevens vestigingspla
ats,
telefoonnum
mer,
emailadres,
cluster,
functie, soms
privé mail

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

College van
B&W

Gerechtvaar Intern
digd belang beleid/regels

Gemeentelijke
medewerkers

Bijhouden van
reserveringen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Persoonlijke
Naam, naam
gegevens
collega

Art. 7.3.8,
Inwoners,
Bijzondere
7.4.0, 7.4.1,
Zorggerechtigde persoonsgegeven
7.4.4 Jeugdwet n
s,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens

Medewerkers,
incl LV en MD

NAW,
BSN
contactgegev
ens,
geboortedatu
m,
bankrekening
nummer,
gegevens
gezinsamenst
elling,
gegevens
voogd (bij
minderjarigen
), declaraties
van
zorgkosten

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Medewerkers
facilitair/Servic
edesk

1 jaar

Betrokkene

Medewerkers

WMO/jeugd
bij
toekenning
of
weigering:
15 jaar;
Pwet/inburg
ering/
lening: 10
jaar
Subsidie: 7
jaar
Schuldhulp:
5 jaar
Gehandicap
tenparkeerk
aart: 1 jaar
Geweigerd:
5 jaar

Van een
derde:
gecontracteer
de
zorgaanbiede
rs en directe
verwijzers
(bijvoorbeeld
huisartsen)
via het
landelijke
berichtenverk
eer, SVB
(lijsten met
bestedingen),
stichting
Amaryllis,
betrokkenen
(inwoners)

NAW,
BSN
contactgegev
ens,
geboortedatu
m,
bankrekening
nummer,
gegevens
gezinsamenst
elling,
gegevens
voogd (bij
minderjarigen
), declaraties
van
zorgkosten

7 tot 10 jaar Betrokkene

manager,
medewerker

KPN
portaal
(koppeling
persoon
aan
nummer
en
datagebrui
k)
DGS

Koppelen
Betrokkene
aan
hoofdzaak,
Topdesk: 3
jaar
(archiveren
na 1
maand)
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Hoofdproces

Onderliggend
proces

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Contractmanagement Uitvoering
Contractmana Burgers,
Bijzondere
NAW,
Medische
zorgaanbieders
overeenkom gement
Zorgaanbieders persoonsgegeven geslacht,
gegevens, BSN
st
zorgaanbieder
s, identiteits
hulpvraag
s
gegevens,
contactgegevens,
persoonlijke
gegevens

Categorieën
Ontvangers

Interne
organisatie

Ondersteunen van DV
inkoop en
contractmanagem
ent

Contractmanage
ment
zorgaanbieders

Medewerkers,
zorgaanbieder
s

Toegekend Betrokkene
+
geweigerd:
Wmo/jeugd
voorziening:
15 jaar
Pwet/inburg
ering/
lening: 10
jaar
Subsidie: 7
jaar

Interne
organisatie

Ondersteunen van gem
inkoop en
contractmanagem
ent
Beheren van
gem
acquisities

Inkoop- en
College van
contractmanagem B&W
ent

Inkoop gemeente

10 jaar

Overzicht lokale
ondernemers

College van
B&W

Functionaliteit voor het Uitvoering
beheren van de
overeenkom
werving van producten st
en diensten.

Gemeentelijke
medewerkers,

Ondersteunen van BV
inkoop en
contractmanagem
ent

Contractmanage
ment ICT
contracten

College van
B&W

Beheren en bewaken
van ICT contracten

Er wordt een
lijst van lokale
ondernemers
bijgehouden.
Wellicht
houden de
vakafdelingen
nog meer
informatie bij.
Uitvoering
Inkoop- en
overeenkom contractmanag
st
ement

Interne
organisatie

Interne
organisatie

Ondersteunen van BV
innen van
vorderingen

Terugvorderingen College van
B&W

Het terugkrijgen van
onverschuldigde
betalingen

Wettelijke
Burgerlijk
verplichting Wetboek Boek
6
Jeugdwet
Wmo

Debiteuren,
Crediteuren,
Belanghebbende
n

Financiële
gegevens,
identiteitsgegeven
s,
persoonsgegeven
s,
contactgegevens

Interne
organisatie

Publiceren van
informatie voor
medewerkers

Intranet

College van
B&W

Gerechtvaar Intern
digd belang beheer/regels

Interne
organisatie

Publiceren
BV
algemene content

Website
(openbaar)

College van
B&W

Verbetering,
versterking interne
informatie en
communicatie
Aan inwoners,
bedrijven, instellingen
of andere
belangstellenden
presenteren van
allerhande (niet nader
gespecificeerde)
content.

Gemeentelijke
medewerkers,
Bestuurders,
Raadsleden
Burgers,
bedrijven,
instellingen,
medewerkers

Interne
organisatie

BV

Projecten (niet
van toepassing)

College van
B&W

Interne programma's
en projecten

Uitvoering
Reden van
overeenkom bestaan
st

Interne
organisatie

Project-,
programma-,
Verwerkingsregister
portfoliobeheer

Cluster Naam
verwerking

BV

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke
College van
B&W

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Uitvoering
Inkoop- en
Gemeentelijke
overeenkom contractmanag medewerkers,
st
ement

Publieke
taak

Informatie

Persoonlijke
NAW,
gegevens,
geslacht,
contactgegevens functie

n.v.t.

Medewerkers

Persoonlijke
NAW,
gegevens,
geslacht,
contactgegevens functie

n.v.t.

Medewerkers

Gemeentelijke
Persoonlijke
NAW,
medewerkers,
gegevens,
geslacht,
ICT
contactgegevens functie
contractpartners
en
contactpersonen

n.v.t.

Medewerkers

Belanghebbende
n

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Betrokkene

Betrokkene

10 jaar

Betrokkene

NAW,
Financiële
Medewerkers
verschuldigde gegevens, BSN
kosten,
bankafschrift
en,
geldleningen,
bedrijfsgegev
ens,
gezinsleden,
burgerlijke
staat, studie,
detentie

Factuur
onroerende
zaken: 10
jaar
Belastingfac
tuur: 7 jaar
Overig: 7
jaar

Systemen,
betrokkenen,
KVK,
Veiligheidshui
s

Persoonlijke
gegevens,
beeldmateriaal

Naam, functie foto

Interne
medewerkers

Koppelen
aan
hoofdzaak

Betrokkenen

Persoonlijke
gegevens,
beeldmateriaal

Naam, functie foto

Websitebezoe
kers

Medewerkers

Betrokkenen

nee

7 jaar

Betrokkene

8 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Interne
organisatie

Ondersteunen van BV
salarisadministrati
e en verwerking

Salarisverwerking College van
B&W

Berekenen,
Wettelijke
Wet op de
vastleggen, en betalen verplichting loonbelasting
van salarissen,
vergoedingen etc.

Interne
organisatie

Publiceren van
bekendmakingen

Publiceren van
College van
bekendmakingen B&W

Publiceren van
informatie

Interne
organisatie

Ondersteunen van BV
tijdregistratie

Tijdregistratie /
verlof

College van
B&W

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen van BV/BE/
registreren
DV
agressiegevallen

Registreren van
incidenten in de
gemeente

College van
B&W

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen van BE
handhaving

Cameratoezicht
Burgemeester Toezicht en
openbare orde en
handhaving via
veiligheid
camerabeelden

Publieke
taak

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen van gem
toezicht

Camertoezicht in
en bij
gemeentelijke
gebouwen

Gerechtvaar
digd belang

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

BV

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Financiële
Naam
Financiële
gegevens,
gegevens, BSN
identiteitsgegeven
s,
persoonsgegeven
s

Categorieën
Ontvangers

Wettelijke
art. 139-141
Bestuurders,
verplichting Gemeentewet Raadsleden,
WOB.
BABS
Er worden
publicaties
verwerkt door
de afdelingen
waar de
aanvragen
binnenkomen.
Deze komen
geanonimiseer
d richting de
webredactie
voor publicatie
in de
gemeentepagi
na, op de
gemeentelijke
website en
eventueel in de
Staatscourant.

Persoonlijke
Naam,
gegevens,
contactgegev
contactgegevens, ens, foto
beeldmateriaal
Intern: NAWgegevens. Extern:
Geen.

Websitebezoe
kers

Registratie aan- en
afwezigheid en verlof
en spaaruren.

Gerechtvaar Activiteiten
Gemeentelijke
digd belang behorende bij medewerkers
reguliere
bedrijfsvoering

Persoonlijke
gegevens

Naam,
afdeling,
werkdagen,
uren

Afdelingshoofd
en ,
teamcoaches

Registratie van
agressie en (bijna)
ongevallen

Wettelijke
Arbeidsomstan Verdachten,
verplichting dighedenbeslui Getuigen,
t art. 2.15 +
Burgers
art. 7:658 BW

Bijzondere
persoonsgegeven
s, strafrechtelijke
gegevens,
persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
beeldmateriaal
Beelmateriaal,
locatiegegevens,
identiteitsgegeven
s

NAW
Contactgegev
ens
Foto

Toezicht en
handhaving via
camerabeelden

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Gemeentelijke
medewerkers
Raadsleden,
B&W

Art. 151c jo.
in beeld
172
gebrachte
Gemeentewet, personen
APV

in beeld
gebrachte
personen

Etniciteit
Biometrische
gegevens
Strafrechtelijke
gegevens

UWV, RBD,
ABP, ADP

Leidinggevend
e
Afhandelaars
Politie

Beeldmateria identificerende Politie
al
beelden
Kentekens
Locatie

Beeldmateriaal,
Beeldmateria identificerende
locatiegegevens, al
beelden
identiteitsgegeven Locatie
s

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
Maximaal 2 Medewerkers
jaar, na
, raadslieden,
beëindiging B&W
dienstverba
nd
(Archiefwet
(selectielijst
2020))
Betrokkenen
via staf

Looptijd
Medewerkers
dienstverlen
ing of
looptijd
project
5 jaar bij
Betrokkene
afhandeling en derden
1 jaar als
het tot niets
leidt

4 weken,
Betrokkene
tenzij
noodzakelij
k voor
andere
doeleinden
(opsporing)
4 weken,
tenzij
noodzakelij
k voor
andere
doeleinden
(opsporing)

9 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen
slachtoffer
registratie

Registratie en
informatiebureau
slachtoffers

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen
BE
coördinatie crises
en rampen

Rampenbelboom / Burgemeester Alarmering bij rampen Publieke
Communicator
en calamiteiten
taak

Veiligheid en
openbare orde

Berekenen van
relatienetwerken

BE

Data-analyse
criminaliteit

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen
beheren van
veiligheidsrisico's

BE

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Burgemeester Hulp bieden aan
slachtoffers en
verwanten en
uitvoeren van
vervolgacties

Publieke
taak

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
NAW
Medische
persoonsgegeven Geboortegeg gegevens
s, persoonlijke
evens
gegevens,
Verwantscha
contactgegevens p
Opvanglocati
e
Typering

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Burgerzaken
Nazorgorganis
aties
Onderzoekers
Naasten
Officiële
vertegenwoord
igers
Andere landen

Officiële
5 jaar
vertegenw
oordigers,
andere
landen

Wet
Burgers,
veiligheidsregi Gemeentelijke
o's
medewerkers

Persoonlijke
NAW,
gegevens,
telefoonnum
contactgegevens mer, functie
en rollen

Direct
betrokkenen
bij
rampenbestrijd
ing

Partijen
Veiligheids
huis/regio

Burgemeester Achterhalen of de
Publieke
openbare orde en
taak
veiligheid in het geding
zijn aangaande deze
inwoner

Art. 20 Wet
Verdachten
politiegegeven
s

Strafrechtelijke
NAW,
gegevens,
geslacht,
identiteitsgegeven leeftijd
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

Veiligheidsmanag Burgemeester Gezamenlijk invulling Publieke
ement (aanpak
geven aan bestuurlijke taak
ondermijning en
geïntegreerde aanpak
veiligheidskamer)
van de georganiseerde
criminaliteit door naast
het strafrechtelijk laten
vervolgen van
individuele daders en
het ontmantelen van
criminele
samenwerkingsverban
den, ook
bestuursrechtelijke
interventies en fiscale
handhaving aan te
wenden om de
georganiseerde
criminaliteit te
bestrijden.

Art. 172
Verdachten
Gemeentewet

Wet
Slachtoffers,
veiligheidsregi Verwanten
o's

Strafrechtelijke Gemeente
gegevens, BSN

Na wijziging Betrokkene
van de lijst,
waarbij
personen
worden
afgevoerd
maximaal 5
jaar

RIEC en Maximaal 5
Veiligheids jaar na
huis
datum 1e
verwerking
(art. 8.6
Politiewet).

Politie,
belastingdien
st, justitiële
informatiedie
nst, OM,
reclassering,
GGZ, Raad
van de
Kinderbesche
rming,
Sociale
Wijkteams,
Fact teams,
Verslavingszo
rg NN, Zienn
GGD
Bijzondere
NAW,
Alle bijzondere Veiligheidshuis Politie
Maximaal 5 Gemeente
persoonsgegeven Geboortedatu persoonsgegev
Wijkteams jaar na
Politie
s, financiële
m,
ens behalve
Woningco datum 1e
OM
gegevens,
Geboorteplaa lidmaatschap
rporaties verwerking Belastingdien
persoonlijke
ts,
vakbond
Ketenpart (art. 8.6
st
gegevens,
contactgegev Strafrechtelijke
ners
Politiewet).
contactgegevens ens,
gegevens
Veiligheids
Woonsituatie/ Financiële
huis
huisvesting, gegevens
Dagbesteding
en werk,
Zingeving,
Contacten,
Relaties met
gezinsleden,
Directe
sociale
contacten,
Sociaal
functioneren
binnen die
relaties

10 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Veiligheid en
openbare orde

BE

Handhaving
vergunningen
coffeeshops

Burgemeester Handhaving
overtedingen
coffeeshops

Publieke
taak

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen van RU
handhaving

Woonfraude
bestrijding

College van
B&W

Wettelijke
Huisvestingsw Burgers,
verplichting et 2014,
Verdachten
Woningwet

Contactgegevens, NAW,
persoonlijke
contactgegev
gegevens
ens

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen
RU
handhaving
vergunningen
openbare orde en
veiligheid

Handhaving
Burgemeester Handhaving
vergunningen
overtredingen,
openbare orde en
ontheffing Drank- en
veiligheid
Horecawet of ge- of
verboden in andere
wet- en regelgeving

Wettelijke
Gemeentewet, Aanvragers,
verplichting Awb,
bewoners en
Opiumwet,
gebruikers
BOA, dranken
horecawetgevi
ng, APV,
beleid

Identiteitsgegeven
s,
contactgegevens,
persoonlijke
gegevens

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen
handhaving
vergunningen
horeca

RU

Handhaving
vergunningen
seksinrichting

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen
handhaving
vergunningen
evenementen

RU

Handhaving
vergunningen
evenementen

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen van RU
toezicht

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen
BE
vergunningverleni
ng evenementen

Verwerkingsregister

Het bestrijden van
woonfraude

Burgemeester Handhaving
overtredngen
seksinrichtingen

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Gemeentewet, Vergunninghoud Identiteitsgegeven Naam
BSN
Awb, APV
ers
s, gegevens over leidinggevend
kwetsbare
e, NAWgroepen,
gegevens,
contactgegevens, geboortedatu
persoonlijke
m,
gegevens
werknemers
(NAWgegevens),
NAWgegevens
van de
aanwezige
minderjarigen

Naam
BSN
leidinggevend
e, NAWgegevens,
geboortedatu
m,
werknemers
(NAWgegevens)
Wettelijke
Gemeentewet, Vergunninghoud Identiteitsgegeven NAW
BSN
verplichting Awb, APV
er, gebruiker
s,
gegevens,
contactgegevens, beheerder,
persoonlijke
kopie ID van
gegevens
medewerkers
seksinrichting

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Stadstoezicht: Politie
toezichthouder
s, politie

Politie,
Provincie,
Wooncoporati
es
Stadstoezicht:
toezichthouder
s, politie
aannemers en
aanvragers

-

Bij
Derden
uitgevoerde
handhaving:
10 jaar
Politie,
Bij
BRP, politie,
Gegevens uitgevoerde (betrokkenen)
aanvraag handhaving:
openbaar, 10 jaar
dus ook
de
persoonsg
egevens

Stadstoezicht: Politie
toezichthouder
s, politie

Bij
BRP, politie,
uitgevoerde (betrokkenen)
handhaving:
10 jaar

Wettelijke
Gemeentewet, Vergunninghoud
verplichting Awb, Dranker, gebruiker
en Horecawet,
APV

Wettelijke
Wet ruimtelijke Woningeigenare Contactgegevens, NAW,
verplichting ordening, Wet n,
persoonlijke
contactgegev
milieubeheer Burgers
gegevens
ens
en Wet
algemene
bepalingen
Omgevingsrec
ht, art. 6.1
AVG

Welstandscom
missie,
bezwarencom
missie, Politie,
Justitie,
Rechtbank,
Deurwaarders,
Provincie,
behandelaars,
I&M inspectie

Toezicht: 5 Derden
jaar

Behandelen
evenementen

Publieke
taak

Politie,
handhaving,
veilighedsregio

Toezicht: 5 Aanvrager
jaar

Gemeentewet, Aanvragers,
Contactgegevens, NAW,
Awb, APV
Vergunninghoud persoonlijke
communicati
ers
gegevens
egegevens
betrokkene;
vergunningsp
ecifieke
gegevens

Medewerkers

Bij
BRP, politie,
uitgevoerde (betrokkenen)
handhaving:
10 jaar

Burgemeester Handhaving
overtredingen
evenementenvergunni
ng, ontheffing Dranken Horecawet of ge- of
verboden in andere
wet- en regelgeving
Ondersteunen van College van
Handhaven activiteiten
toezicht op grond B&W
in strijd met
van de Wet
woningwet, milieuwet,
ruimtelijke
en wet ruimtelijke
ordening, Wet
ordening
milieubeheer, Wet
algemene
bepalingen
omgevingsrecht

Burgemeester Alle verwerkingen
omtrent vergunning
verlening aan
evenementen

Identiteitsgegeven NAW,
BSN
s,
contactgegev
contactgegevens, ens
persoonlijke
gegevens

Categorieën
Ontvangers

CJIB (bij Bij
Betrokkene
bekeuring uitgevoerde
en)
handhaving:
10 jaar

11 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Veiligheid en
openbare orde

Ondersteunen
RU
vergunningverleni
ng horeca

Drank en
Burgemeester Behandelen van
horecavergunning
aanvragen om
en
vergunningen,
ontheffingen en
meldingen i.h.k.v. de
drank en horecawet

Interne
organisatie

Ondersteunen van DV
baliedienstverlenin
g

Ondersteuning
College van
baliedienstverleni B&W
ng

Oproepen personen
Publieke
met afspraak. Om
taak
overheidsproducten te
ontvangen is het nodig
om met de gemeente
een afspraak te
maken.

Administratie
kwijtscheldingen

Registreren en
Wettelijke
behandelen verzoeken verplichting
om kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen

Belastingheffing Ondersteunen van BV
kwijtschelding

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

College van
B&W

Grondslag Uitleg

Publieke
taak

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
§4 Drank- en Aanvragers,
Strafrechtelijke
NAW,
Strafrechtelijke
Horecawet
Vergunninghoud gegevens,
contactgegev gegevens en
ers
contactgegevens, ens,
politegegevens
persoonlijke
geboortegege
gegevens,
vens, KvK
arbeidsgegevens gegevens,
arbeidsgegev
ens
Gemeentewet Burgers,
Persoonlijke
NAW,
Belanghebbende gegevens,
contactgegev
n
contactgegevens ens

Categorieën
Ontvangers

Invorderingswe Aanvragers,
t 1990 en
Verwanten,
uitvoeringsreg Gemachtigden
elingen,
Kwijtschelding
sbesluit,
Leidraad
invordering
2008

Inlichtingenbur
eau

Maximaal 7 Betrokkene,
jaar
Inlichtingenbu
reau

RBD,
waterschap

Maximaal 7 Betrokkene,
jaar
BRP,
Kadaster,
Handelsregist
er

Identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens

Aanvrager:
NAW,
Geboortegeg
evens,
contactgegev
ens,
Leefsituatie,
autogegeven
s,
zorgverzekeri
ng,
hypotheek.

Aanvrager:
BSN,
Financiële
gegevens

Politie,
Financieel
beheer,
Veiligheidsregi
o, Bibob,
Toezichthoude
rs

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
Toezicht: 5 Aanvragers,
jaar
adviesinstanti
es

Koppelen
aan een
hoofdzaak.
Als dit niet
te koppelen
is: 1 jaar na
laatste
contact met
de klant
onder dit
onderwerp.

Medebewoner:
BSN, Soort
inkomen
Gemachtigde:
BSN

Medebewone
r:
NAW,
Geboortedatu
m,
Relatie tot
aanvrager.

Belastingheffing Ondersteunen van BV
belasting subjecten
objectregistratie

Verwerkingsregister

Heffingen en
College van
invorderingsadmin B&W
istratie

Gemachtigde
aanvrager:
NAW,
Instantie,
contactgegev
ens.
Heffen van decentrale Wettelijke
Gemeentewet, Belastingplichtig Identiteitsgegeven NAW,
BSN,
belastingen en
verplichting Wet WOZ,
en,
, persoonlijke
Geboortedatu Financiële
invorderen van
Awb, AWR,
Verwanten
gegevens,
m
gegevens
belastinggelden,
Invorderingswe
contactgegevens, Geslacht,
rechten (retributies en
t 1990,
financiële
Burgerlijke
leges)
Kostenwet
gegevens
staat, Datum
invordering,
overleden
WWB
Naam
partner,
Bewindvoerin
g

12 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Burgerzaken

Ondersteunen van DV
burgerlijke stand
diensten

Register
College van
burgelijke stand + B&W
huwelijksdossiers

Burgerzaken

Ondersteunen van DV
burgerlijke stand
diensten

Echtscheidingen
en ontbindingen
geregistreerde
partnerschappen

Burgerzaken

DV

Naamkeuze kind

Burgerzaken

Ondersteunen van DV
burgerlijke stand
diensten

Burgerzaken

Ondersteunen van DV
burgerlijke stand
diensten

Burgerzaken

Ondersteunen van DV
burgerlijke stand
diensten

Burgerzaken

DV

Burgerzaken

Ondersteunen van DV
burgerlijke stand
diensten

Burgerzaken

DV

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Opmaken aktes van
de burgerlijke stand

Wettelijke
BW, Besluit
verplichting Burgerlijke
Stand (BBS)

Burgers

Echtscheidingen en
ontbindingen
geregistreerde
partnerschappen

Wettelijke
Art. 1:20 lid 2, Aanvragers,
verplichting 1:20a lid 2 en Verwanten,
3, 1:80e lid 2, Kinderen
1:163 en 1:183
BW

Ambtenaar
van de
burgerlijke
stand
Geslachtsnaamwij Ambtenaar
ziging
van de
burgerlijke
stand
Geslachtswijziging Ambtenaar
van de
burgerlijke
stand
Voogdij en
College van
curatele
B&W
beschikking

Verklaren van de
keuze voor de naam
van een pasgeboren
baby
Wijzigen van
geslachtsnaam

Wettelijke
Art. 1:4 BW
verplichting

Bewijs
College van
Nederlanderschap B&W

Ambtenaar
van de
burgerlijke
stand

Categorieën
Ontvangers

Intern,
ministerie van
justitie
(geslachtsnaa
m),
buitengewone
ambtenaren
burgelijke
stand, CBS
Andere
gemeenten

Persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
gegevens over
kwetsbare
groepen
Persoonlijke
gegevens

NAWgegevens

Persoonlijke
gegevens

Voornaam
Achternaam

Andere
gemeenten,
rechtbank

Wijziging van het
geslacht

Wettelijke
Art. 1:5, 1:7,
Aanvragers,
verplichting 1:20 lid 1 sub a Kinderen
en 1:20a lid 1
BW
Wettelijke
Art. 1:28b BW Aanvrager
verplichting

Persoonlijke
gegevens

Geslacht

Andere
gemeenten,
rechtbank

Administratie voogdij
en curatele

Wettelijke
BW
verplichting

Identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
gegevens over
kwetsbare
groepen

NAW,
BSN,
Medewerkers
Geboortegeg curatele/gezag
evens, Gezag
en voogdij
gegevens,
Curatele
gegevens

Een officieel bewijs
van Nederlandschap
krijgen van de
overheid.

Wettelijke
Art. 61 lid 1,
Aanvragers
verplichting sub b Besluit
Verkrijging en
Verlies
Nederlandersc
hap, art. 2.55
en 3.20 Wet
basisregistratie
personen en
art. 15 AVG

Aanvragers,
Kinderen

Kinderen,
Voogden
Onder curatele
gestelden,
Curatoren

Registratie
Burgemeester Adviseren van minister Wettelijke
Wet op het
Aanvragers
Naturalisatieverzo
van
verplichting Nederlandscha
eken
justitie in verband met
p
naturalisatie

Ongeboren vrucht Ambtenaar
erkenning
van de
burgerlijke
stand

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Alle categorieën Alle
BSN, Etniciteit
categorieën
persoonslijst
basisregistrati
e personen,
Telefoonnum
mer, Emailadres

Erkennen van een
ongeboren vrucht

Wettelijke
Art. 1:5 lid 2 en Aanvragers
verplichting 1:203 lid 1, sub
a BW

75 jaar

Derden

5 jaar

Betrokkene

Betrokkene,
deskundige

Conform
Wet BRP
1 jaar

BSN,
nationaliteit

NAW,
BSN
Intern, IND,
Verblijfsgege Strafrechtelijke korpschef
vens ,
gegevens
Naturalisatieg
egevens

Naam

Betrokkene,
BRP

Betrokkene

Voor- en
achternaam

Bijzondere
NAWpersoonsgegeven gegevens
s,
identiteitsgegeven
s,
contactgegevens,
persoonlijke
gegevens

Bijzondere
persoonsgegeven
s, strafrechtelijke
gegevens,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens
Persoonlijke
gegevens

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Betrokkene,
derden

Betrokkene,
derden

10 jaar

Betrokkene,
derden

Betrokkene

13 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Burgerzaken

Cluster Naam
verwerking

DV

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Overlijdensmeldin Ambtenaar
g
van de
burgerlijke
stand

Melding van overlijden Wettelijke
Art. 1:19f en
registreren
verplichting 1:19i BW

Categorieën
Betrokkenen

Aanvragers,
Verwanten

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en Categorieën
persoonsgegeve gevens
gevoelige
Ontvangers
ns
persoonsgege
vens
Persoonlijke
NAWgegevens,
gegevens,
contactgegevens datum
overlijden,
gezinssamen
stelling
Identiteitsgegeven NAW,
BSN
s, persoonlijke
Telefoonnum
gegevens,
mers
contactgegevens

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

RDW,
Rijksdiens
t voor
identiteitsg
egevens.

Interne
organisatie

Ondersteunen van DV
callcenterwerkzaa
mheden

Callcenter

College van
B&W

Verdeling telefonie

Gerechtvaar Telefonische Burgers
digd belang bereikbaarheid
van de
organisatie

Burgerzaken

Beheren van
persoons
gerelateerde
gegevens (BRP)

DV

BRP registratie

College van
B&W

Bijhouding van
persoonslijsten van
ingezetenen

Wettelijke
Wet
Burgers
verplichting basisregistratie
personen

Identiteitsgegeven
s, alle normale
categorieën
persoonsgegeven
s

Burgerzaken

Beheren van
aangiften van
verloren en
gevonden
voorwerpen

DV

Registratie
verloren of
gevonden
voorwerpen

College van
B&W

Beheren van verloren
en gevonden
voorwerpen

Wettelijke
Art. 5:5 BW
verplichting

Aanvragers,
Gemeentelijke
medewerkers

Persoonlijke
NAW,
gegevens,
contactgegev
contactgegevens ens

Lokale
economie

Beheren van
RU/BE
ingediende ideeen

Ideeënbus (o.a.
College van
buurt in uitvoering, B&W
subsidie maatsch.
ontwikkeling)

Het opnemen van
ideëen voor nadere
uitwerking daarvan.

Toestemmin Intern beleid
g
betrokkene

Aanvragers

Identiteitsgegeven NAW
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

Interne
organisatie

Ondersteunen van DV
callcenterwerkzaa
mheden

Correspondentie

College van
B&W

Communicatie met
ingezetenen en nietingezetenen mogelijk
maken

Interne
organisatie

Beheren van
klachten en
meldingen

Klachtenregistrati College van
e en
B&W
klachtenafhandeli
ng

Registreren en
controleren
afhandeling klachten,
analyse

Gerechtvaar Mogelijkheid
Burgers
digd belang tot
correspondere
n met
ingezetenen
en nietingezetenen
Wettelijke
Art. 9:2 Awb
Klagers
verplichting

Verwerkingsregister

DV

Alle
BSN
categorieën
persoonslijst
BRP

Medewerkers
Alle
overheidsorga
nen en
ketenpartners
Politie
Rechtmatige
eigenaar

BSN

Medewerkers

100 jaar

Koppelen
Betrokkene
aan
hoofdzaak
Als dat niet
kan 1 jaar
na laastste
contact met
de klant
Betrokkene,
derden

Conform
Burger, Politie
artikel 5:6
BW
afhankelijk
van de
waarde van
de zaak:
Boven de
450 euro
één jaar.
1 jaar na
het
verstrijken
van
hierboveng
enoemde
termijn
venietigen.
1 jaar na
Betrokkene
het legen
van de
ideeënbus.

Persoonlijke
NAW,
gegevens,
contactgegee
contactgegevens ns

Koppelen
aan
hoofdzaak.
Anders 1
jaar

Persoonlijke
NAW,
gegevens,
Contactgegev
contactgegevens ens

5 jaar; met Klagers
financiële
consequenti
es 7 jaar;
via
Ombudsma
n 10 jaar

14 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Interne
organisatie

Klanttevredenheid DV
smeting en
analyse

Klanttevredenheid College van
sonderzoek
B&W

Verbeteren
dienstverlening, op
verzoek van
beleidsmedewerkers

Interne
organisatie

Afhandelen van
schade

BV

Afhandelen van
schadeclaims

College van
B&W

Lokale
economie

Beheren van
subsidies

BE

Subsidieaanvragen
behandelen

College van
B&W

Ruimte en
bereikbaarheid

Beheren van
DV
omgevingsvergun
ningen

Omgevingsvergun College van
ningen en B&W
meldingen

Ruimte en
bereikbaarheid

DV

aanvraag
College van
Urgentieverklaring B&W

Ruimte en
bereikbaarheid

DV

Registratie
College van
woningzoekenden B&W

Ondersteunen van DV
verkiezingen

Register
College van
stembureauleden B&W

Burgerzaken

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Persoonlijke
NAW, leeftijd,
gegevens,
geslacht
contactgegevens

Categorieën
Ontvangers

Aansprakelijkstellingen Wettelijke
Art. 160 lid 1
Aanvragers
en schadeclaims van verplichting sub g
burgers, bedrijven
Gemeentewet
Art. 6:162 BW,
art. 6:174 BW

Persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens

NAW,
contactgegev
ens,
rekeningnum
mer

Medewerkers

Behandelen subsidie
aanvragen op gebied
van sport, cultuur,
zorg/welzijn

Identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

NAW,
BSN
contactgegev
ens,
rekeningnum
mer

Een ieder die
kennisneemt
van de
subsidiebeschi
kking

Identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

NAW,
BSN
contactgegev
ens,
zaakgegeven
s, KvKgegevens,

Toestemmin Burgers
Burgers
g
worden gericht
betrokkene aangeschreve
n

Publieke
taak

Art. 4:46 en
Aanvragers
4:47 Awb,
Subsidieverord
ening en
subsidieregels

Behandelen van
Wettelijke
WABO,
aavnragen van
verplichting bouwverordeni
omgevingsvergunning
ng
en, heffen van leges
en geschilafhandeling

Aanvrager,
bezwaarmaker
, inzage
krijger,
financiëel
beheer,
uitvoering/han
dhaving,
regionale
uitvoeringsdien
st,
adviesorganen
,
welstandscom
missie,
monumentenc
ommissie,
Bibob,
kadaster ihkv
Wkpb, BAG,
BWB,
Veiligheidsregi
o
Wettelijke
Huisvestingsw Aanvrager,
Identiteitsgegeven NAW,
BSN, financiële Aanvrager,
verplichting et 2014,
Bezwaarmakers, s, persoonlijke
contactgegev gegevens,
bezwaarmaker
Woningwet,
Belanghebbende gegevens,
ens,
medische
, inzage
Huisvestingsve n
contactgegevens
gegevens
krijger, Reg.
rordening 2019
Commissie
Huisvesting
Behandelen van
Wettelijke
Huisvestingsw Aanvrager
Identiteitsgegeven NAW,
BSN,
Aanvrager
aavnragen van
verplichting et 2014,
s, persoonlijke
contactgegev
omgevingsvergunning
Woningwet,
gegevens,
ens,
en, heffen van leges
Huisvestingsve
contactgegevens
en geschilafhandeling
rordening 2019
Organiseren
bemensing van de
stembureaus

Aanvrager,
Bezwaarmakers,
Belanghebbende
n

Onderzoeksbu
reau

Wettelijke
Kieswet, art.
Stembureaulede Persoonlijke
NAW,
verplichting D1, H2, J2, en n
gegevens,
contactgegev
N10
contactgegevens ens
Kiesbesluit

Financiën,
Stembureaule
den

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
1 jaar.
Betrokkene
Daarna
verwijderen
of
anonimisere
n.
7 jaar,
Betrokkene,
polissen 10 verzekeraar
jaar

Maximaal 7 Aanvrager
jaar

betrokkene

betrokkene

Verwijderin Betrokkene
g bij
en BRP
opzegging
of overlijden
en na
uitslag
verkiezinge
n.

15 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Eigenaar/gebruik Identiteitsgegeven NAW,
BSN
er onroerende
s, persoonlijke
contactgegev
zaken
gegevens,
ens, A
contactgegevens nummer,
PMO
nummer,
objectgegeve
ns, AKR
nummer.

Categorieën
Ontvangers

gebruikers en
huurders
vastgoed,
calamiteiten
vastgoed, NAWgegevens
omwonenden
Burgers

Persoonlijke
NAW,
gegevens,
Contactgegev
contactgegevens ens

Medewerkers
Aannemers,
behandelaars
van melding

Identiteitsgegeven NAW,
BSN (t.b.v.
s,
Contactgegev belastingen)
contactgegevens, ens
persoonlijke
gegevens

Renewi, HVC

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Uitvoeren WOZ

Interne
organisatie

Beheren van
accommodaties

RU

Accomodatiebehe College van
er
B&W

Beheren van
accomodaties

Milieu en
duurzaamheid

Beheren van
afvalinzameling

RU

Afvalinzameling

Het beheer van
Wettelijke
titel 10.4 Wet
huishoudelijke en
verplichting milieubeheer
andere afvalstoffen
(titel 10.4 Wet
milieubeheer);
doelmatige inzameling

Ruimte en
bereikbaarheid

Beheren van BAG- BV
gegevens

Terugmelding via College van
BAG
B&W

De BAG is een
Wettelijke
Wet BAG
landelijke voorziening verplichting
(kadaster). De
gemeente heeft een
taak om de gegevens
hiervan te leveren en
de kwaliteit van de
gegevens te
behouden.
Behandelen van
meldingen die
binnenkomen vanuit
de BAG viewer
(landelijke voorziening)
en terugkoppeling per
e-mail te geven aan de
melder over de
afhandeling van de
melding.

Woningeigenare Persoonlijke
Naam, Adres,
n
gegevens,
E-mailadres
contactgegevens

Interne
organisatie

Beheren van
gemeentelijke
eigendommen

RU

Gemeentelijk
vastgoed
eigendommen
registratie

College van
B&W

Registratie van
Uitvoering
Art. 160 lid 1
gemeentelijke
overeenkom sub e
vastgoed eigenommen st
Gemeentewet
en de daarbij horende
overeenkomsten.

Woningeigenare Persoonlijke
n,
gegevens,
Belanghebbende contactgegevens
n

NAW,
Contactgegev
ens,
Notarisgegev
ens

Medewerkers

Permanent Betrokkene
bewaren.
Wel actueel
houden.

Ruimte en
bereikbaarheid

Beheren van
begraafplaatsen

RU

Beheren van
begraafplaatsen

College van
B&W

Bijhouden van
administratie van
eigenaars van
grafmonumenten

Rechthebbende
n,
belanghebbende
n, overledenen,
begrafenisonder
nemers en
aannemers.

NAW,
BSN
Contactgegev
ens,
Geboortegeg
evens,
Overlijdensge
gevens

Rechthebbend nee
en
Belanghebben
den
Overledenen
Begrafenisond
ernemer
Financiën,
steenhouwer

Blijvend te
bewaren in
archief.
Gegevens
van
geldende
grafrechten
actueel
houden.

Raad

Het heffen, invorderen Wettelijke
Wettelijke
en uitkeren van
verplichting verplichting,
belastinggelden; het
WOZ, AWR
waarderen van
onroerende zaken; het
behandelen van
geschillen en het doen
uitoefenen van de
accountantscontrole

Categorieën
Betrokkenen

Belastingheffing Ondersteunen van BV
waardering

Verwerkingsregister

College van
B&W

Grondslag Uitleg

Wettelijke
diverse wetten
verplichting als
Bouwbesluit,
NEN, etc.

Wettelijke
Wet op de
verplichting Lijkbezorging

Identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

Waterschap,
Belastingdienst
,
Waardeerings
kamer

nee

Conform
Archiefwet

Betrokkene,
Kadaster,
KvK,
RO/BWT,
BRP

conform
proces
Planon

Betrokkene

Betrokkene

Voor
bewaarterm
ijnen van de
BAG, de
termijnen
zoals
gesteld
door de
landelijke
voorziening
(kadaster).
Bewaarterm
ijn:
permanent
bewaren.

BRP,
begrafenison
dernemers,
betrokkenen,
steenhouwers

16 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Ruimte en
bereikbaarheid

Beheren van
grafrechten

RU

Beheren van
begraafrechten

College van
B&W

Bijhouden van
administratie van
rechthebbende op
grafrechten

Wettelijke
Wet op de
verplichting Lijkbezorging

RU

Uitvoering Wet op College van
de Lijkbezorging B&W
voor de gemeente

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

Publieke
taak

Ruimte en
bereikbaarheid

Interne
organisatie

Beheren en
exploiteren van
grondeigendommen

RU

Exploitatie grond

Raad

Het aangaan van
overeenkomsten tot
het in exploitatie
nemen van gronden
door derden

Ruimte en
bereikbaarheid

Beheren van
havens

NVT

Ligplaatsen en
wachtlijst

College van
B&W

Registratie van
schepen die de haven
hebben aangedaan en
versturen van facturen

Ruimte en
bereikbaarheid

Beheren van
meldingen
openbare ruimte

RU

Melding openbare Raad
ruimte (Meldpunt
leefomgeving en
app: "buitenbeter"
(tel.nr. en emailadres)

Afhandelen meldingen
openbare ruimte

Ruimte en
bereikbaarheid

Beheren van
RU
monumentgegeve
ns

Monumenten

Ruimte en
bereikbaarheid

RU

Ondersteuning van de
monumentenadministr
atie en andere
verplichtingen uit de
Monumentenwet
Uitvoering regeling
gehandicaptenparkeer
kaart en -plaats

Verwerkingsregister

College van
B&W

Gehandicaptenpar College van
keerkaart en B&W
plaats

Wet op de
Lijkbezorging

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Rechthebbende Identiteitsgegeven NAW,
BSN
n,
s, persoonlijke
Contactgegev
belanghebbende gegevens,
ens,
n, overledenen, contactgegevens Geboortegeg
begrafenisonder
evens,
nemers en
Overlijdensge
aannemers.
gevens

Categorieën
Ontvangers

2 jaar

BRP,
begrafenison
dernemers,
betrokkenen,
steenhouwers

Verwanten

Rechthebbend nee
en
Belanghebben
den
Overledenen
Begrafenisond
ernemer
Financiën,
steenhouwer
Familieleden
Landelijk
Vastgoedbedrij
f
Woningbouwv
ereniging
Uitvaartverzorg
er
Medewerkers
Notaris

Zo lang
voor het
doel
noodzakelij
k, 7 jaar
o.b.v. BW
2:10 lid 3

Melder
Familie en
derden
Politie
Begrafenison
dernemer
Suwinet

Financiën

7 jaar

Aanvrager

Aannemers
nee
Behandelaars

5 jaar

Melder

Overledene:N Overledene:
AW.
BSN,
Bezittingen,
Familie/nabe inkomen,
staanden:
verzekeringen
NAW
en vermogen.
Gegevens van
kinderen
Uitvoering
Art. 160 lid 1
Aanvrager,
Persoonlijke
NAW, KvKovereenkom sub e
Belanghebbende gegevens,
gegevens,
st
Gemeentewet n
contactgegevens Geboortegeg
evens,
Contactgegev
ens,
Debiteurennu
mmer,
Burgerlijke
staat
Publieke
APV
Eigenaren,
Persoonlijke
NAW,
taak
Belanghebbende gegevens,
Contactgegev
n
contactgegevens, ens,
financiële
Bankgegeven
gegevens
s,
Verzekerings
bewijs,
Aankoopbewi
js schip,
Uittreksel
BRP,
Gegevens
van de boot
Wettelijke
Gemeentewet, Melders
Persoonlijke
NAW,
verplichting Milieuwetgevin
gegevens,
Contactgegev
g, art. 15 en 16
contactgegevens ens
Wegenwet

Wettelijke
Monumentenw Aanvragers
verplichting et, Awb

Wettelijke
BABW/
Aanvragers,
verplichting Regeling
Gehandicapten
gehandicapten
parkeerkaart

Identiteitsgegeven
s, gegevens over
kwetsbare
groepen,
contactgegevens,
persoonlijke
gegevens

Persoonlijke
NAW,
gegevens,
geboortedatu
contactgegevens m,
contactgegev
ens
Bijzondere
NAW,
persoonsgegeven geboortegege
s,
vens,
identiteitsgegeven autogegeven
s, beeldmateriaal, s, pasfoto,
persoonlijke
kopie
gegevens,
rijbewijs
contactgegevens

Medewerkers

BSN,
medische
keuringsgegeve
ns

Keuringsarts,
Financiën,
RdW,
handhavers
politie,
operationeel
beheer,
staatscourant

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Permanent Betrokkene

Betrokkene

1 jaar na
Aanvrager
verlopen
gehandicapt
enparkeerpl
aats.

17 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Ruimte en
bereikbaarheid

Ruimte en
bereikbaarheid
Ruimte en
bereikbaarheid

Cluster Naam
verwerking

RU

Project-,
programma-,
portfoliobeheer
Beheren van
subsidies

Ruimte en
bereikbaarheid

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Parkeervergunnin College van
gen
B&W

Projecten (niet
van toepassing)

College van
B&W

BE

Subsidieaanvragen
behandelen
(sport, cultuur,
zorg/welzijn)

College van
B&W

BE

Monumenten
subsidie

College van
B&W

Interne
organisatie

Beheren en
RU
exploiteren van
gebouweigendom
men

Vastgoed beheer College van
en onderhoud
B&W

Ruimte en
bereikbaarheid

Beheren van
BE
winkels, markt en
straathandel

Beheren van
College van
winkels, markt en B&W
straathandel

Ruimte en
bereikbaarheid

Inspraakreacties RU
bestemmingsplan
nen

Inspraakreacties College van
bestemmingsplan B&W
nen

Veiligheid en
openbare orde

Publiceren van
bekendmakingen

Publiceren van
College van
bekendmakingen B&W

Jeugdzorg en
onderwijs

Beheren van
jeugdzorg

Verwerkingsregister

RU

Justitiële
Jeugdzorg

College van
B&W

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Aanvragen en uitgifte Publieke
RVV, BABW, Aanvragers
Identiteitsgegeven NAW,
BSN
van
taak
WVW, BW,
s,
Geboortegeg
parkeervergunningen
Parkeerverord
contactgegevens, evens,
ening
persoonlijke
Contactgegev
gegevens
ens,
Autogegeven
s
Burgers betrekken bij Publieke
Omgevingswet Belanghebbende Persoonlijke
NAW(geplande) projecten taak
n
gegevens,
gegevens,
contactgegevens e-mailadres
Behandelen subsidie Wettelijke
Awb
Aanvragers
Identiteitsgegeven NAW,
BSN
aanvragen op gebied verplichting
s, persoonlijke
Contactgegev
van sport, cultuur,
gegevens,
ens
zorg/welzijn
contactgegevens, Bankrekening
financiële
nummer
gegevens
Het beoordelen van
Wettelijke
Monumentenw Aanvragers
Identiteitsgegeven NAW,
BSN
een aanvraag voor
verplichting et, Awb
s, persoonlijke
Contactgegev Inkomensgegev
een gemeentelijke
gegevens,
ens,
ens
monumentensubsidie
contactgegevens, Bankrekening
financiële
nummer
gegevens
Ontwikkeling, beheer Wettelijke
Art. 160 lid 1
Ontwikkelaars, Identiteitsgegeven NAW,
en onderhoud
verplichting sub e
Aannemers,
s, persoonlijke
Contactgegev
gemeentelijk vastgoed
Gemeentewet Leveranciers
gegevens,
ens,
contactgegevens Functie,
overeenkoms
t
Behandelen
aanvragen voor
vergunningen in het
kader van de
uitvoering
marktverordening
Terugkoppelen
afhandelen
inspraakreactie,
beoordelen
inspraakreactie
informeren
omwonenden over
genomen besluit

Publieke
taak

Uitwisselen van
benodigde informatie
in het kader van
jeugdzorg

Wettelijke
Art. 7.4.0 lid 1 Kinderen,
verplichting sub a
Jeugdigen,
Jeugdwet
Verwanten

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
1 jaar

Projectenbure
au

Betrokkene

Een ieder die
kennisneemt
van de
subsidiebeschi
kking

Verleende 7 Aanvrager
jaar,
Geweigerde
5 jaar

Medewerkers

Verleende 7 Aanvrager
jaar,
Geweigerde
5 jaar

Medewerkers, Financiën

Overdrachts Leveranciers
documente
n: 10 jaar
Aannemers/
ontwikkelaa
rs: 10 jaar

Gemeentewet Marktondernem Identiteitsgegeven NAW,
BSN
ers,
s, persoonlijke
Contactgegev
Aanvragers
gegevens,
ens, KvKcontactgegevens gegevens

1 jaar

Wettelijke
Wet ruimtelijke Belanghebbende Persoonlijke
NAW
verplichting ordening
n
gegevens,
contactgegevens

Wettelijke
AWB
verplichting

aanvrager en
gemachtigden

Aanvrager

Ondernemers
Aanvragers

Permanent

verblijfsplaats
(adres) opmerking: bron
is de BAG en niet
de BRP

verblijfsplaats nee
(adres) opmerking:
bron is de
BAG en niet
de BRP

iedereen

nee

6 weken
inzage officielebek
endmaking
en.nl
(archiefwet)

Bijzondere
persoonsgegeven
s,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens

NAW,
BSN
Contactgegev Medische
ens,
gegevens
Gezinsproble
matiek

Medewerkers

Betrokken 15 jaar
organisati
es
Rechtbank

Betrokkene
en
organisaties

18 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Jeugdzorg en
onderwijs

Opstellen verzoek
tot onderzoek
(VTO)

Verzoek tot
onderzoek

College van
B&W

Verzoek tot onderzoek Wettelijke
Art. 7.4.0 lid 1 Kinderen,
jeugdzorg behandelen verplichting sub b
Jeugdigen,
Jeugdwet
Verwanten

Jeugdzorg en
onderwijs

Ontvangen
notificaties en
zorgsignalen

Notificaties en
zorgsignalen

College van
B&W

Notificaties en
zorgsignalen in de
jeugdzorg
onderzoeken

Wettelijke
Art. 7.4.0
verplichting Jeugdwet

Werk en
inkomen

Beheren van
DV
leveren
inkomensonderste
uning

Leveren
College van
inkomensonderste B&W
uning

Voorzien in inkomen
op grond van
landelijke en lokale
regelgeving

Wettelijke
art. 17, 53a
Aanvragers,
verplichting Participatiewet, Inwonenden
art. 13 en 44
IOAW, art. 13
en 44 IOAZ,
art. 38 lid 2
Bbz, Wet
inburgering,
Wet op de
taaleis,

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Kinderen,
Jeugdigen,
Verwanten

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
NAW,
BSN, medische
persoonsgegeven contactgegev gegevens
s,
ens,
identiteitsgegeven gezinsproble
s, persoonlijke
matiek
gegevens,
contactgegevens
Bijzondere
NAW,
BSN, medische
persoonsgegeven contactgegev gegevens
s,
ens,
identiteitsgegeven gezinsproble
s, persoonlijke
matiek
gegevens,
contactgegevens
Bijzondere
NAWBSN, medische
persoonsgegeven gegevens
gegevens,
s, financiële
financiële
gegevens,
gegevens,
strafrechtelijke
strafrechtelijke
gegevens,
gegevens
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Medewerkers

Betrokken 15 jaar
organisati
es
Rechtbank

Betrokkene
en betrokken
organisaties

Medewerkers

Betrokken 15 jaar
organisati
es
Rechtbank

Betrokkene
en betrokken
organisaties

SKT,
Patijnenburg,
Sociale
recherche,
deurwaarders,
rechtbank,
ministerie
BZK,
gezondheidszo
rginstellingen,
RDW,
inlichtingenbur
eau, IND,
COA, UWV,
Suwinet, KvK,
Patijnenburg,
politie. Artikel
64 van de
participatiewet
schrijft
instanties voor
waar gegevens
mee
uitgewisseld
dienen te
worden

Rechtbank
Andere
gemeente
n
In het
kader van
handhavin
g kan er
informatie
opgevraag
d worden
over
bezittingen
,
inkomsten
en
huwelijk in
het
buitenland
.

Betrokkene,
derden,
applicaties,
KvK,
Veiligheidshui
s

Stukken
voor 2017
maximaal
20 jaar of 7
jaar na
beëindiging;
Stuikken
vanaf 2017
maximaal
10 jaar na
beëindiging

19 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Werk en
inkomen

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

DV

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Beoordelen recht College van
op bijstand
B&W

Grondslag Uitleg

Het beoordelen van
Wettelijke
het recht op bijstand
verplichting
en het uitkeren van
een bijstanduitkering
aan de personen die
daar recht op hebben.

art. 53a Pw
art. 62 Pw
(gegevens
opvragen en
verstrekken
door
instanties)

Categorieën
Betrokkenen

Aanvragers,
Inwonenden,
Verwanten

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en Categorieën
persoonsgegeve gevens
gevoelige
Ontvangers
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
Aanvrager:
Aanvrager:
persoonsgegeven NAW,
BSN
s, financiële
telefoonnum Identiteitsbewijs
gegevens,
mer, eof
identiteitsgegeven mailadres,
verblijfsvergunn
s, persoonlijke
rekeningnum ing
gegevens,
mer, KvKInkomstenbelas
contactgegevens, gegevens
ting
arbeidsgegevens (winst/verlies/ Inkomensgegev
balansrekeni ens
ng
Bankafschriften
onderneming) Bewijsstukken
, RDWschulden
gegevens
Gegevens
(kentekenbe overig
wijs)
vermogen
Woonsituatie
Echtscheidin (huurcontract/
gsconvenant, eigendomsakte
ouderschaps en
plan of
hypotheekgege
alimentatiege vens)
gevens,
Gezondheidsge
aandeel in
gevens m.b.t.
onverdeelde beschikbaarhei
boedel en
d voor de
gerechtelijke arbeidsmarkt
uitspraken.
Persoonsgegev
Gegevens
ens van
m.b.t.
(inwonende)
arbeidsverled kinderen tussen
en
0 - 16

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
Bij
toekenning
10 jaar na
beeindiging
uitkering
(Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1 )
Bij
weigering 5
jaar na dato
(Selectielijst
2017 8.2)

UWV: bij
digitale
aanvraag
KCC: als
klant heeft
gebeld voor
afspraak
SUWI-net (zie
grondslag)
werk.nl:
Sonar (UWV)
MC
(MensCentra
al)
BRP
Argonaut, bij
aanvraag
medisch
advies
Belastingdien
st
Betrokkene
(Elektronisch
e aanvraag)

20 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Werk en
inkomen

Werk en
inkomen

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

DV

DV

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Vaststellen recht College van
op bijzondere
B&W
bijstand en
overige
minimaregelingen,
te weten:
- Individuele
inkomenstoeslag;
- Individuele
studietoeslag;
- Aanvullende
bijzondere
bijstand; bij
jongeren 18-21;
- Collectieve
zorgverzekering;
- Actiefpremie;
Maatwerkvangnet.

Vastellen recht op
bijzondere bijstand
en/of overige
gemeentelijke
minimaregelingen.
Financiële problemen
van inwoners van de
stad helpen
stabiliseren zodat
participatie weer
mogelijk is.

Collectieve
zorgverzekering

Verwerken van
Wettelijke
Art. 53a
Aanvragers
persoongegevens ten verplichting Participatiewet
behoeve van de
collectieve
zorgverzekering voor
inwoners van de
gemeente met een
laag inkomen en het
vaststellen van de
gemeentelijke bijdrage

College van
B&W

Wettelijke
Art. 17 en 53a Aanvragers,
verplichting Participatiewet Inwonenden

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en Categorieën
persoonsgegeve gevens
gevoelige
Ontvangers
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
Aanvrager:
Aanvrager:
persoonsgegeven NAW
BSN
s, financiële
Contactgegev Identiteitsbewijs
gegevens,
ens,
of
identiteitsgegeven rekeningnum verblijfsvergunn
s, persoonlijke
mer
ing
gegevens,
KvKInkomensgegev
contactgegevens, gegevens
ens
arbeidsgegevens (Winst/verlies (arbeidscontrac
/balansrekeni t en
ng
salarisspecificat
onderneming) ies of
RDWtoekenningsbes
gegevens
luit uitkering en
(kentekenbe uitkerinsspecific
wijs)
aties)
Woonsituatie
Indien van
(huurcontract/
toepassing: eigendomsakte
ouderschaps en
plan of
hypotheekgege
alimentatiege vens)
gevens,
aandeel in
Bankafschriften
onverdeelde .
boedel en
Bewijsstukken
gerechtelijke schulden
uitspraken.
Gegevens
overig
Arbeidsverled vermogen
en,
(Waardepapier
Vrijwilligersw en: bijv.
erk
levensverzekeri
Identiteitsgegeven NAW,
BSN
s, gegevens over Geboortedatu
kwetsbare
m,
Kindgegevens
groepen,
Pakketkeuze, staan op de
contactgegevens, Ingangsdatu aanmelding
persoonlijke
m
zorgverzekeraa
gegevens
zorgverzekeri r vermeld.
ng

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
7 jaar
o.b.v. BW
2:10 lid 3,
10 jaar na
beeindiging
uitkering
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Advies
Verzekerings
arts
(zeldzaam)
Reclassering
Voedselbank
Burgerzaken
(i.v.m.
naturalisatie)?

Bij
Zorgverzeker
toekenning aar
10 jaar na
beeindiging
uitkering
(Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1 )

21 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Werk en
inkomen

Werk en
inkomen

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

DV

DV

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Beëindigen,
College van
terugvorderen
B&W
bijstand en
opleggen van
bestuurlijke boete

Financiële
ondersteuning
kinderopvang

College van
B&W

Grondslag Uitleg

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en Categorieën
persoonsgegeve gevens
gevoelige
Ontvangers
ns
persoonsgege
vens
Het beëindigen en
Wettelijke
Art. 53a
Rechthebbende Identiteitsgegeven NAW,
BSN
terugvorderen van
verplichting Participatiewet n
s, gegevens over Telefoonnum Identiteitsbewijs
uitkeringen
kwetsbare
mer,
of
(Participatiewet en
groepen,
E-mailadres, verblijfsvergunn
IOAW en IOAZ) die
contactgegevens, KvKing
onrechtmatig verstrekt
persoonlijke
gegevens
Gegevens
zijn en het
gegevens
(winst/verlies/ inkomstenbelas
sanctioneren van
balansrekeni ting
schendingen van
ng
Inkomensgegev
inlichtingenplicht
onderneming) ens
,
bankafschriften
RDW.
gegevens
Bewijsstukken
(kentekenbe schulden
wijs),
Gegevens
Kadastergeg overig
evens,
vermogen
Echtscheidin Woonsituatie
gsconvenant, (huurcontract/
ouderschaps eigendomsakte
plan of
en
alimentatiege hypotheekgege
gevens,
vens)
aandeel in
Gegevens
onverdeelde inwonende
boedel en
kinderen
gerechtelijke
uitspraken.

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

Categorieën
Betrokkenen

Ouders,
Kinderen

Identiteitsgegeven
s, gegevens over
kwetsbare
groepen,
contactgegevens,
persoonlijke
gegevens,
arbeidsgegevens

Rekeningnum
mer
Vrijwilligersw
erk )
Ouder(s):
NAW,
Telefoonnum
mer, Emailadres,
Geboortedatu
m, Geslacht
DigiD,
Werk/scholin
g (uren/tijden)
Bewindvoerd
er:
contactgegev
ens

Ouder(s):
BSN
Kinderen 0-12
jaar:
NAW
BSN

Ouders
Kinderdagverbl
ijven/BSO/Gas
tpouders/Peut
erspeelzaal
Belastingdienst
Bewindvoerder

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
7 jaar
o.b.v. BW
2:10 lid 3 en
Selectielijst
2017 12.2.5

Cliënt
Werkgever,
UWV, DUO,
verzekerings
maatschappij,
pensioenfond
s, SVB,
Inlichtingenbu
reau
Suwinet
GBA-V

Bij
weigering
en
toekenning
5 jaar na
dato
(Selectielijst
2017 8.2)

Gastouders/B
SO/Peuterspe
elzaal/kinderd
agverblijf
Trajectbegele
ider
Bewindvoerd
er

22 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Jeugdzorg en
onderwijs

Bieden van triage- DV
en diagnoseinstrumenten

Bieden van triage- College van
en diagnoseB&W
instrumenten

Functionaliteit die bij
Wettelijke
Jeugdwet,
Gemeentelijke
intake en diagnose
verplichting Participatiewet, medewerkers,
door de regisseur met
WMO
Hulpverleners
de burger ingezet kan
worden om
bijvoorbeeld aan de
hand van een
beslisboom een vraag
te verhelderen, te
selecteren en door te
routeren.

Jeugdzorg en
onderwijs

Beheren van
groepstraject

DV

Beheren van
groepstraject

College van
B&W

Functionaliteit die aan Wettelijke
Jeugdwet,
Gemeentelijke
de professional/
verplichting Participatiewet, medewerkers,
regisseur wordt
WMO
Hulpverleners
geboden om ofwel het
systeem rondom de
burger in kaart te
brengen en de rol
daarvan in de te
leveren hulp en
ondersteuning ofwel
hulp en ondersteuning
aan een groep
burgers/ een gezin in
kaart te brengen

Beheren van
DV
casusregievoering

Integrale
bureaudienst

College van
B&W

Functionaliteit voor het Publieke
beheren van
taak
casusregievoering

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Gemeentelijke
medewerkers

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
Clienten en
Medische
persoonsgegeven gezinsleden: gegevens, BSN
s, persoonlijke
gegevens
wordt
gegevens,
over persoon, uitgevraagd.
contactgegevens ouder,
Als ter sprake
huwelijk,
komt worden:
overlijden,
ras/ etnische
inschrijving
afkomst,
BRP,
politieke
verblijfplaats, voorkeur,
kind, gezag. medische,
Van niet
religieuze,
gezinsleden: seksuele
naam,
gegevens,
telefoonnum seksuele,
mer
strafrechtelijke
doorverwijzin gegevens ook
g,
verwerkt.
zorgmelding

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Medewerkers
Sociaal
Kernteam,
Rvdk,
rechtbank

Medewerk
ers
Sociaal
Kernteam,
Rvdk,
rechtbank

Bijzondere
persoonsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens

Medewerkers
Sociaal
Kernteam,
Rvdk,
rechtbank

Medewerk 15 jaar
ers
Sociaal
Kernteam,
Rvdk,
rechtbank

Clienten en
gezinsleden:
algemeen:
persoon,
ouder,
huwelijk,
overlijden,
inschrijving
BRP,
verblijfplaats,
kind, gezag.
Van niet
gezinsleden:
naam,
telefoonnum
mer
doorverwijzin
g,
zorgmelding
Bijzondere
Aanvragers
persoonsgegeven en
s, persoonlijke
gezinsleden:
gegevens,
algemeen:
contactgegevens persoon,
ouder,
huwelijk,
inschrijving
BRP,
verblijfplaats,
kind, gezag.

Medische
gegevens, BSN
wordt
uitgevraagd.
Als ter sprake
komt worden:
ras/ etnische
afkomst,
politieke
voorkeur,
medische,
religieuze,
seksuele
gegevens,
seksuele,
strafrechtelijke
gegevens ook
verwerkt.

Koppelen
Jeugdzorgco
aan
mponent
hoofdzaak:
15 jaar

Jeugdzorgco
mponent

Medische
vakteams
gegevens, BSN binnen cluster
wordt
DV
uitgevraagd.

23 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Jeugdzorg en
onderwijs

Beheren van
DV
casusregievoering

Beheren van
College van
casusregievoering B&W
;

Jeugdzorg en
onderwijs

Beheren van
DV
voorzieningenverst
rekkingen

Beheer en
facturatie
Jeugdwetvoorzieningen in
natura

College van
B&W

OUD: Beheren
van
voorzieningsverstr
ekkingen

Werk en
inkomen

Beheren van
DV
kredietverstrekkin
g

Verwerkingsregister

Kredietverstrekkin College van
gen
B&W

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Functionaliteit voor het Wettelijke
Jeugdwet,
Gemeentelijke
Bijzondere
Clienten en
Medische
beheren van
verplichting Participatiewet, medewerkers,
persoonsgegeven gezinsleden: gegevens, BSN
casusregievoering
WMO
Hulpverleners
s, persoonlijke
algemeen:
wordt
gegevens,
persoon,
uitgevraagd.
contactgegevens ouder,
Als ter sprake
huwelijk,
komt worden:
overlijden,
ras/ etnische
inschrijving
afkomst,
BRP,
politieke
verblijfplaats, voorkeur,
kind, gezag. medische,
Van niet
religieuze,
gezinsleden: seksuele
naam,
gegevens,
telefoonnum seksuele,
mer
strafrechtelijke
doorverwijzin gegevens ook
g,
verwerkt.
zorgmelding
Functionaliteit voor het Wettelijke
art. 7.4.0
Rechthebbende Identiteitsgegeven Cliënt:
Client:
beheren van het
verplichting Jeugdwet
n
s, persoonlijke
NAW,
BSN
verstrekken van
gegevens,
Geslacht,
voorzieningen
contactgegevens Geboortedatu Gezaghebbend
m.
e/ouders:
BSN
Gezaghebbe
nde/ouders:
NAW,
Geboortedatu
m,
Rekeningnum
mer,
Toegekende
zorg op
zorgaanbiede
r en product

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Medewerkers
Sociaal
Kernteam,
Rvdk,
rechtbank

Medewerk 15 jaar
ers
Sociaal
Kernteam,
Rvdk,
rechtbank

Fungeert als vangnet

Privaatrechterli
jke
organisaties
IMK, bank,
KvK,
schuldeisers
en zuidweg &
partners

Wettelijke
art. 17 en 53a Aanvragers,
verplichting PW, AMVB,
Debiteuren
art. 38.3 BBZ,
art. 13 en 44
IOAZ

Identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens

NAW,
BSN, medische
partner,
gegevens
kinderen,
schuldhulpver
leningen

art. 7.3.8
Lid 3
Jeugdwet:
15 jaar of
langer
indien nodig

Wijkteam
Zorgaanbiede
r
Rechtbank
(wie
gezagdrager
is)

art. 7.3.9 lid
1:
Vernietiging
op verzoek
binnen 3
maanden

In het
kader van
handhavin
g kan er
informatie
opgevraag
d worden
over
bezittingen
,
inkomsten
en
huwelijk in
het
buitenland
.

Betrokkene
en
gezinsleden

24 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Jeugdzorg en
onderwijs

Beheren van
DV
leerlingenadminist
ratie

Jeugdzorg en
onderwijs

DV

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Leerplicht en
voorkomen
voortijdig
schoolverlaten

College van
B&W

Uitvoering leerplicht en Wettelijke
Art. 16 en 22 Leerplichtigen,
RMC-wet
verplichting Leerplichtwet Ouders,
Gemeentelijke Voogden
Ambtsinstructi
es

Uitvoering RMCtaken

College van
B&W

Uitvoering RMC-taken: Publieke
Schooluitval
taak
voorkomen van
jongeren (tussen 18
jaar en 23 jaar zonder
startkwalificatie) en bij
uitval teruggeleiden
naar
onderwijsinstellingen
voor regiogemeenten.

Art. 28
Jongeren
Wijziging wet
op het
voortgezetond
erwijs
Art. 162 a, b
en c Wet op
de expertise
centra
Art. 8.3.2 en
8.3.3 Wet
educatie en
beroepsonder
wijs

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
NAW,
BSN
persoonsgegeven Contactgegev Nationaliteit
s,
ens,
en religieuze
identiteitsgegeven Geboortedatu overtuigingen
s, persoonlijke
m,
gegevens,
Geboorteplaa Van ouders,
contactgegevens ts, Geslacht, voogden of
Gezag,
verzorgers:
Onderwijsnu BSN
mmer,
Nationaliteit
Administratie
nummer, In- Gegevens van
en
leerplichtige
uitschrijving, kinderen
Reden in- of
uitschrijving,
School en
verloop (o.a.
diploma's),
Gezinssituati
e,
Kennisgeving
verzuim en
evt.
vrijstelling
(gezondheid),
School:
Onderwijssoo
rt,
Onderwijsniv
eau, Procesverbaal,
Persoonlijke BSN
Bijzondere
NAW,
persoonsgegeven Contactgegev Eventuele
s,
ens,
beperkingen
identiteitsgegeven Geboortedatu (financieel,
s, persoonlijke
m, Geslacht, strafrechtelijk,
gegevens,
Reden
fysiek of
contactgegevens, verzuim of
mentaal)
gegevens over
uitval, CVkwetsbare
gegevens,
groepen
Opleidingege
gvens,

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Maatschappelij
k werk
Jeugdzorg
Zorgadviestea
ms
Psycholoog
Sociaal
recherche,
Wijkagent
RMC
Betrokkene
School
Veilig thuis
Raad voor de
kinderbescher
ming
Verwijsindex
GGD
OM
Politie
Wijkteam
Save
SVB
Bureau Halt
Hulpverlening
Regiogemeent
en
DUO
Doorstroommo
nitor

Betrokken
organisati
es
Bij studie
in het
buitenland
wordt de
schooolins
chrijving
opgevraag
d via de
ouders.

Regiogemeent
en
RMC
DUO
Onderwijsinste
llingen

Maximaal
BRP,
19 jaar na leerplichtambt
geboortedat enaren
um leerling
conform art.
3 en 4b
Leerplichtw
et 1969

2 jaar na
kwalificatie
of bereiken
23e
levensjaar
volgens
Selectielijst
12.1.4 en
Handreiking
Selectieijst

DUO
Onderwijsinst
ellingen
Betrokkenen

Hulpverleners
, Gegevens
ouders,
Adresgenote
n

25 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Jeugdzorg en
onderwijs

Beheren van
leerlingenvervoer

DV

Zorg en welzijn

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Leerlingenvervoer College van
B&W

Collectieve of
Publieke
individuele
taak
voorzieining voor het
vervoer van leerlingen

Bieden van triage- DV
en diagnoseinstrumenten

Veiligheidshuis

College van
B&W

Uitwisselen informatie Publieke
en signalen tussen
taak
instellingen zorg en
veiligheid

Werk en
inkomen

Beheren van
DV
arbeidsbemiddelin
g

Arbeidsbemiddelin College van
g
B&W

Inzicht in hoeveel
Publieke
burgers een
taak
participatiewetuitkering krijgen;
inzicht in de afstand tot
de arbeidsmarkt; beeld
van de beperkingen en
de mogelijkheden van
burgers op de
arbeidsmarkt

art. 17 en 53a Burgers
Participatiewet,
art. 13 en 44
IOAW/IOAZ,
art. 38.2 Bbz

Werk en
inkomen

DV

Re-integratie
College van
cliënten
B&W
trajectbegeleiding
(alle doelgroepen
ihkv
Participatiewet)

Ondersteuning bieden Wettelijke
voor cliënten op weg verplichting
naar maximale
participatie.

Art. 17 en 53a
Pw
Art. 54 Wet
Suwi

Verwerkingsregister

Art. 4 Wet op
het primair
onderwijs, art.
4 wet op de
expertisecentr
a, art. 4 wet op
het voortgezet
onderwijs, art.
5
Gemeentelijke
regeling
leerlingenvervo
er

Categorieën
Betrokkenen

Ouders
Voogden
Leerlingen
Vervoerders

Multiproblematie
k burgers,
Verwanten,
Casemanagers

Uitkeringsgerech
tigden,
Verwanten,
Hulpverleners

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
NAW,
Medische
persoonsgegeven contactgegev gegevens
s, persoonlijke
ens,
gegevens,
rekeningnum
contactgegevens, mer
gegevens over
kwetsbare
groepen

Categorieën
Ontvangers

Financiën,
vervoerder,
verantwoordelij
ke van leerling

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
Stukken
Betrokkenen
voor 2017
maximaal
20 jaar of 7
jaar na
beëindiging;
Stuikken
vanaf 2017
maximaal
10 jaar na
beëindiging

Bijzondere
persoonsgegeven
s,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
gegevens over
kwetsbare
groepen
Identiteitsgegeven
s, financiële
gegevens,
persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
gegevens over
kwetsbare
groepen

NAW,
Medische
Ketenpartners
geboortegege gegevens, BSN op het gebied
vens,
van zorg en
geslacht,
veiligheid
overlijdingsge
gevens,
opleidinggege
vens

5 jaar

Betrokkenen,
derden

BSN, financiële Medewerkers
gegevens

10 jaar

Betrokkene

Bijzondere
persoonsgegeven
s, strafrechtelijke
gegevens,
identiteitsgegeven
s, financiële
gegevens,
persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
gegevens over
kwetsbare
groepen

NAW,
contactgegev
ens,
gezinssituatie
, kinderen,
werkervaring
en
opleidingsgeg
evens,
identiteitsbew
ijs
NAW,
Trajectgeschi
edenis,
Handtekening
cliënt,
Cliëntnumme
r,
Contactgegev
ens, CVgegevens,
Gezinssamen
stelling,
Contactgegev
ens van
begeleiders.
Contactperso
nen: NAW,
contactgegev
ens

BSN, Medische
gegevens,
Strafrechtelijk
verleden
Aard inkomen,
Financiële
positie,
Gegevens van
kinderen < 16
jaar

10 jaar
Cliënt
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Opdrachtneme
rs, indicatieen
reïntegratiebed
rijven

26 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Werk en
inkomen

DV

Uitvoering Wet
Poortwachter

College van
B&W

Werk en
inkomen

DV

Versterking van
College van
arbeidsmarktpositi B&W
e

Versterking van
arbeidsmarktpositie

Werk en
inkomen

Beheren van
DV
schuldhulpverlenin
gen

Schuldhulpverleni College van
ng
B&W

Beoordelen financiële Wettelijke
situatie;
verplichting
schuldhulpverlening en
inkomensbeheer

Werk en
inkomen

Beheren van
sociale
werkvoorziening

DV

Ondersteuning bij College van
arbeidsinschakeli B&W
ng

DV

Verwerking t.b.v. College van
UWV voor
B&W
uitvoering Wet
banenafspraak en
quotum
arbeidsbeperkten

Werk en
inkomen

Verwerkingsregister

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Re-integratie van
Wettelijke
Wet
Cliënten in reinwoners nadat ze ziek verplichting verbetering
integratie
uit dienst zijn getreden
Poortwachter
(zie memorie
van toelichting)
Art. 17 en 53a
Pw

Wettelijke
Art. 53a Pw
verplichting Art. 54 Wet
Suwi

Cliënten in reintegratie

Bijzondere
persoonsgegeven
s,
contactgegevens,
persoonlijke
gegevens,
arbeidsgegevens
Identiteitsgegeven
s, financiële
gegevens,
persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
arbeidsgegevens

NAW,
Cliëntnumme
r,
Contactgegev
ens, CV

NAW,
nationaliteit,
huwelijk,
overlijden,
verblijfplaats
(adres), kind,
verblijfstitel
en
reisdocument
.
contactgegev
ens,
arbeidgegeve
ns,
beoordeling
zelfredzaamh
eid
Maatschappelijke
Wettelijke
art. 17 en 53a Uitkeringsgerech Identiteitsgegeven NAW,
participatie van
verplichting Pwet
tigden
s, persoonlijke
contactgegev
clienten bevorderen,
gegevens,
ens,
met als doel terugkeer
contactgegevens, arbeidsmarkt
naar arbeidsproces
arbeidsgegevens gegevens

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

art. 6 Wet
Aanvragers
gemeentelijke
schuldhulpverl
ening

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en Categorieën
persoonsgegeve gevens
gevoelige
Ontvangers
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
NAW,
BSN,
Bedrijfarts
persoonsgegeven Inzetbaarheid Reintegratiever
s,
slag voormalige
identiteitsgegeven
werkgever,
s,
analyse van
contactgegevens,
arbopersoonlijke
/bedrijfsarts
gegevens,
(dat-informatie)
arbeidsgegevens

Art. 53a Pw

Cliënten

Beperkingen
Aanbieders
(fysiek, mentaal
en
strafrechtelijk
verleden)

BSN, financiële
gegevens,
medische
gegevens

Medewerkers
hulpverleners,
schuldeisers,
Zuidweg &
Partners,
rechtbank,
werkgevers,
uitkeringsinsta
nties,
belastingdienst
en instanties
waarvoor
inkomensbehe
er betalingen
aan doet
namens de
schuldenaar
Medische
Opdrachtneme
gegevens, BSN rs,
werkgevers,
indicatie- en
reïntegratiebed
rijven, sociaal
team
Bijzondere
NAW,
BSN, Medische UWV
persoongegevens schoolverlede informatie,
,
n,
Medisch
Identiteitsgegeven arbeidsverled vastgestelde
s, persoonlijke
en
belastbaarheid
gegevens,
contactgegevens,
arbeidsgegevens

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
10 jaar
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Werkgever
Keuringsarts
Cliënt
UWV

10 jaar
Cliënt
Selectielijst Aanbieders
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1
Indien er 5 jaar
sprake is
van
schulden
bij een
internation
aal bedrijf
dan
worden
daar
gegevens
opgevraag
d

Betrokkene,
Sociale zaken

10 jaar

Betrokkene,
derden

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Cliënt
Derden
(School/wijkte
ammedewerk
ers/hulpverlen
ers/werkgeve
r/UWV/arts)

27 van 31

Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Betrokkenen

Werk en
inkomen

DV

Controle Social
Return

College van
B&W

Publieke
taak

Art. 53a Pw
Art. 54 Wet
Suwi

Cliënten,
Werkgevers

Werk en
inkomen

DV

Loonkostensubsid College van
ie werkgever
B&W

Publieke
taak

Art. 17 en 53a Cliënten,
Pw
Werkgevers
Eventuele
gemeentelijke
Regeling
loonkostensub
sidie

Werk en
inkomen

Ondersteunen van DV
handhaving

Huiselijk geweld

College van
B&W

Werk en
inkomen

DV

Vaststellen evt.
fraude op grond
van
Participatiewet,
IOAW, IOAZ

College van
B&W

Controleren of
opdrachtnemers van
de gemeente mensen
met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst
nemen.
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)
Compensatie voor de
werkgever bij
verminderde
loonwaarde van de
cliënt.

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Identiteitsgegeven NAW,
BSN,
s, persoonlijke
Arbeidsgegev Uitkeringsachte
gegevens,
ens
rgrond
contactgegevens,
arbeidsgegevens

Bijzondere
persoonsgegeven
s,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
arbeidsgegevens
Voorkomen, in beeld Wettelijke
art. 2 Wet
Slachtoffers,
Strafrechtelijke
krijgen en stoppen van verplichting tijdelijk
Hulpverleners, gegevens,
huiselijk geweld
huisverbod
Verdachten,
persoonlijke
Getuigen
gegevens,
contactgegevens
Vaststellen fraude
Publieke
art. 17 en 53a Signaalgevers, Bijzondere
verstrekte / te
taak
lid 6 Pw
Rechthebbende persoonsgegeven
verstrekken uitkering
n,
s, financiële
d.m.v. vergelijking van
Verwanten,
gegevens,
door de aanvrager
Inwonenden,
persoonlijke
opgegeven gegevens
Getuigen
gegevens,
met de feitelijke
contactgegevens
situatie.

NAW,
Inzetbaarheid
, Ziek- en
betermelding
en

BSN,
Arbeidsovereen
komst,
Salarisspecifica
tie,
Ziek- en
betermeldingen

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Opdrachtneme
r, tenzij deze
zelf kandidaat
aandraagt

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Opdrachtnem
er (als deze
zelf kandidaat
aanlevert)

Werkgever
Keuringsarts:
gemeente of
UWV (tbv
loonwaardeme
ting)

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Doelgroepenr
egister
Client
Werkgevers
UWV

NAW,
Strafrechtelijke Ketenpartners
zaakinhoudeli gegevens,
jke gegevens sexuele leven

5 jaar:
Betrokkene,
artikel 10
derden
Wet tijdelijk
huisverbod

Aanvrager/on
tvanger
uitkering:
NAW,
Relevante
arbeidsmarkt
gegevens,
Inhoudingen
voor derden,
Feitelijke
vergelijkingsr
esultaten
onderzoek.

Participatie
wet: 10 jaar
na
beeindiging
uitkering
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Aanvrager/ontv
anger:
BSN,
Uitkeringsgege
vens, Overige
uitkeringsgegev
ens, Gegevens
omtrent
strafrechtelijk/ju
stieel verleden
en hinderlijk
gedrag (bij
strafrechtelijk
onderzoek)

Corporaties,
inlichtingen,
politie, banken,
OM bij aangifte
van fraude >
50.000 Euro

Suite WI
Mens
Centraal
SUWI-net
MC
GBA-V
Getuigen,
Meldingen
(anoniem of
niet)

Signaalgever:
NAW.
Kostendeler/ov
erige inwoners:
Kostendeler/o hoogte huur
verige
inwoners:
Persoonsgegev
NAW
ens van
(inwonende)kin
Derden
deren tussen 0 (getuigen/sig 16
naalgever):
NAW,
geboortedatu
m

Verwerkingsregister
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Hoofdproces

Onderliggend
proces

Werk en
inkomen

Ondersteunen van DV
toezicht

Fraude onderzoek College van
sociale zekerheid B&W

Werk en
inkomen

Beheren van
DV
arbeidsbemiddelin
g

Ondersteuning bij College van
arbeidsbemiddelin B&W
g

DV

Wmo-voorziening College van
wonen en
B&W
verplaatsen

Zorg en welzijn

Verwerkingsregister

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Vaststellen
Wettelijke
art. 17 en 53a Rechthebbende Bijzondere
NAW,
Medische
rechtmatigheid
verplichting Pwet
n,
persoonsgegeven uitkeringsgeg gegevens,
uitkering d.m.v.
Verwanten,
s, financiële
evens,
strafrechtelijke
vergelijking met
Inwonenden
gegevens,
arbeidsmarkt gegevens
opgave en
persoonlijke
gegevens,
waarneming ter
gegevens,
inhoudingen
plaatse
contactgegevens door derden,
onderhoudsg
egevens
Bij elkaar brengen van Wettelijke
Art. 17 en 53a Werkgevers,
Bijzondere
Werkzoekend Werkzoekende
werkgevers en
verplichting Pwet
Werkzoekenden persoonsgegeven en:
n:
werkzoekende in de
s,
NAW,
Medische
regio.
identiteitsgegeven Contactgegev gegevens, BSN
s, persoonlijke
ens,
gegevens,
Arbeidsmarkt
contactgegevens, gegevens,
arbeidsgegevens CV-gegevens

Het vaststellen van de Wettelijke
Art. 5.1.1 Wmo
noodzaak tot
verplichting
compenserende
voorziening vanuit de
Wmo op het gebied
van wonen en
verplaatsen

Categorieën
Betrokkenen

Aanvragers,
Kinderen,
Verwanten,
Mantelzorgers,
Curatoren

Bijzondere
persoonsgegeven
s,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens,
gegevens over
kwetsbare
groepen

Aanvrager:
NAW,
Geboortedatu
m,
Contactgegev
ens,
Registratienu
mmer (ID,
paspoort),
Participatiepr
obleem,
Rekeningnum
mer.

BSN,
Financiële
gegevens/situat
ie (indien
nodig),
Aandoeningen/
stoornissen/bep
erkingen
(gezondheidsge
gevens).

Leden van het
huishouden,
mantelzorger:
Gezaghebbe Aandoeningen/
nden, curator stoornissen/bep
of wettelijk
erkingen
vertegenwoor (gezondheidsge
diger:
gevens)
Contactgegev
ens.
Gegevens van
kinderen
Gegevens
over
verhuurder

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Corporaties,
inlichtiingen,
politie, banken,
OM, etc.

7 jaar

Derden

Opdrachtneme nee
rs
Indicatie- en
reïntegratiebed
rijven
Sociaal team
Werkgevers
Regiogemeent
en
(arbeidsmarktr
egio)
UWV
(matching
vacatures)
Zorgaanbieder nee
s
Medisch
adviseur
CBS
CAK
SVB
Leveranciers
DSW

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

UWV
Aspirant
werkgevers
Werkzoekend
en (evt. via
reintegratiebu
reau)
Regiogemeen
ten

Wmo 15
jaar na
afhandeling
aanvraag of
langer
indien nodig
Art. 5.3.4 lid
1 Wmo

Aanvrager
Mantelzorger(
s)
Contactperso
on
Gezaghebben
de
Curator of
wettelijke
vertegenwoor
diger
Onafhankelijk
e arts
Behandelaren
: o.a.
Ergotherapeu
ten
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Hoofdproces

Onderliggend
proces

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

Grondslag Uitleg

Zorg en welzijn

DV

Recht op
dagbesteding
vanuit de Wmo

College van
B&W

Vaststellen, toekennen Publieke
en monitoren van
taak
dagbesteding trajecten
die aansluiten bij de
mogelijkheden van de
cliënt

Zorg en welzijn

DV

Aanvraag
College van
levensonderhoud B&W
jong volwassenen

Jongeren 18-27 jaar in Publieke
de zoektermijn
taak
maximaal activeren en
ondersteunenen bij
een aanvraag
Levensonderhoud

Categorieën
Betrokkenen

Art. 5.1.1 Wmo Cliënten,
Hulpverleners

Jongeren

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en
persoonsgegeve gevens
gevoelige
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
NAW,
BSN
persoonsgegeven Handtekening Aard inkomen
s,
cliënt,
Medische
identiteitsgegeven Cliëntnumme informatie:
s, persoonlijke
r,
Beperkingen
gegevens,
Contactgegev (fysiek of
contactgegevens, ens,
mentaal)
financiële
Contactgegev
gegevens
ens van
begeleiders,
Zorgovereenk
omst indien
PGB inclusief
begeleidingsp
lan
zorgaanbiede
r
Bijzondere
persoonsgegeven
s,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
financiële
gegevens

NAW, CVgegevens,
Sollicitatieacti
viteiten,
Handtekening
,
Contactgegev
ens,
Rekeningnum
mer, KvKgegevens
(winst/verlies/
balanrekenin
g
onderneming)
, RDWgegevens
(kentekenbe
wijs).
Echtscheidin
gsconvenant,
ouderschaps
plan of
alimentatiege
gevens
Aandeel in
onverdeelde
boedel,
Gerechtelijke
uitspraken

Zorg en welzijn

Beheren van
DV
casusregievoering

Verwerkingsregister

Besluiten op Wmo- College van
aanvragen
B&W

Besluit op Wmo
Wettelijke
Art. 5.1.1 Wmo Aanvragers,
aanvraag, financiering verplichting
Gemachtigden
en inzet voorziening

Bijzondere
persoonsgegeven
s,
identiteitsgegeven
s, persoonlijke
gegevens,
contactgegevens,
arbeidsgegevens

Categorieën
Ontvangers

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden

Zorgaanbieder
die
dagbestedings
traject
aanbiedt

BSN,
Identiteitsbewijs
of
verblijfsvergunn
ing,
Inkomstenbelas
ting gegevens
(voorlopige
aanslag),
Inkomensgegev
ens,
Bankafschriften
, Bewijsstukken
schulden,
Gegevens
overig
vermogen

10 jaar
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Cliënt of
zijn/haar
begeleiders/c
ontacpersone
n
Zorgaanbiede
r

10 jaar
Aanvrager
Selectielijst
2017 8.1,
Handreiking
selectielijst
2017 6.5.1

Woonsituatie
(huurcontract/
eigendomsakte
en
hypotheekgege
vens),
Gezondheidsge
gevens
(beperkingen
t.a.v.
beschikbaarhei
d arbeidsmarkt)

Arbeidsverled
NAW,
BSN, Medische
Persoonlijke gegevens
omstandighe
den,
Medische
gegevens,
Financiële
gegevens

Dienstverlener nee
s (Wmo
instelling)
CBS
CAK
SVB

15 jaar

Hulpvragers,
BRP
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Hoofdproces

Onderliggend
proces

Zorg en welzijn

Cluster Naam
verwerking

Verwerkingsv Doeleinde
erantwoordeli
jke

DV

Beheer en
facturatie Wmovoorzieningen

College van
B&W

uitschrijven van
Burgemeester uitschrijven van
strafbeschikkinge
strafbeschikkingen of
n of sancties
sancties
last onder
Burgemeester last onder dwangsom
dwangsom of
of bestuursdwang
bestuursdwang

Veiligheid en
openbare orde

Uitvoeren sanctie

BE

Veiligheid en
openbare orde

Uitvoeren sanctie

BE

Verwerkingsregister

Grondslag Uitleg

Verwerken van
Publieke
toewijzingsbesluiten en taak
facturen in het kader
van de Wmo

Categorieën
Betrokkenen

Art. 5.1.1 Wmo Cliënten WMO

Wettelijke
Gemeentewet overtreders
verplichting / APV
Wettelijke
Gemeentewet overtreders
verplichting / APV

Categorieën
Persoonsge Bijzondere en Categorieën
persoonsgegeve gevens
gevoelige
Ontvangers
ns
persoonsgege
vens
Bijzondere
NAW,
BSN,
persoonsgegeven Geboortedatu Toegekende
s,
m,
zorg op
identiteitsgegeven Geslacht,
zorgaanbieder
s, persoonlijke
Rekeningnum en product,
gegevens,
mer
Gegevens van
contactgegevens,
kinderen, indien
financiële
zorg voor kind
gegevens
< 16 jaar

NAWgegevens,
BSN
NAWgegevens,
BSN

Doorgifte Bewaarter Herkomst
aan
mijn
gegevens
derden
Wmo 15
Wijkteam
jaar na
Zorgaanbiede
afhandeling r
aanvraag of
langer
indien nodig
Art. 5.3.4 lid
1, AMHK tot
het jongste
kind
meerderjari
g is Art.
5.3.4 lid 2,
vernietiging
op verzoek
binnen 3
maanden
Art. 5.3.5
zie ook
Selectielijst
2017 onder
8.1.1

BSN

CIJB

nee

overtreder

BSN

intern jurist

nee

overtreder
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