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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
. 
Het ‘Privacybeleid gemeente Stichtse Vecht’ en ‘Privacyreglement gemeente Stichtse Vecht’ vast te 
stellen voor verwerkingen van persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de raad en haar 
commissies. 
 
Samenvatting 
 
De AVG verplicht organisaties om zorgvuldig en verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. 
Goed beleid omtrent de omgang met persoonsgegevens vormt de basis voor deze zorgvuldigheid.  
Op grond van de AVG is elk bestuursorgaan zelfstandig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens 
die worden verwerkt in de uitvoering van de taken van dat bestuursorgaan. De raad dient dan ook 
zelfstandig in te stemmen met dit privacybeleid, zodat deze ook van toepassing is op de 
verwerkingen van persoonsgegevens die onder verantwoordelijkheid van de raad (en haar 
commissies) plaatsvinden. 
 
Bijlagen 
 
1. Privacybeleid gemeente Stichtse Vecht 2018 
2. Privacyreglement gemeente Stichtse Vecht 2018 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Privacybeleid en privacyreglement gemeente Stichtse Vecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
2 oktober 2018 
 
Datum commissievergadering 
11 september 2018 

 

Commissie 
Bestuur en Financiën 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Juridische Zaken 
 
E-mail opsteller 
Jelle.Clemens@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254068 
 
Registratie nummer 
Z/18/137917-VB/18/93709 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. 
Hierdoor is de Wetbescherming persoonsgegevens komen te vervallen (Wbp). De AVG verplicht 
organisaties om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en voorziet in rechten en plichten met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De voornaamste plicht behelst dat organisaties 
een verantwoordingsplicht hebben over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken.  
 
Reeds in het collegevoorstel 8 mei 2018, waarin het aanstellen van een Functionaris Gegevens-
bescherming centraal stond, is aangegeven dat onze organisatie een aantal verplichte stappen voor 
het implementeren van de AVG heeft genomen, maar dat we er nog niet zijn. Het implementeren van 
de AVG betreft dan een continue proces. Zo is bewustwording over privacy bij medewerkers een 
belangrijk onderdeel van zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.  
 
Om dit te bereiken wordt voorgesteld om een privacybeleid en daaronder een privacyreglement vast 
te stellen voor alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gehele ambtelijke organisatie. 
Daarnaast zal dit beleid ook de raad vastgesteld worden, zodat deze ook van toepassing is op de 
verwerkingen van persoonsgegevens door de raad en haar commissies.  
 
Het opgestelde privacybeleid en privacyreglement voor de gemeente Stichtse Vecht is opgesteld op 
basis van een model dat is uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit 
beleid is waar nodig eigen gemaakt aan onze organisatie. Daarbij zijn diverse stakeholders 
betrokken. Ook andere gemeenten hebben dit model gebruikt als basis voor hun privacybeleid en 
privacyreglement.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Het voorgestelde beleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die 
plaatsvinden onder de verschillende bestuursorganen van de gemeente Stichtse Vecht. Het 
privacybeleid kan dus van invloed zijn op de uitvoering van bestaand beleid en regelgeving.  
 
Argumenten 

- De AVG verplicht om zorgvuldig en verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. Goed 
beleid omtrent de omgang met persoonsgegevens vormt de basis voor deze zorgvuldigheid.  

- Door het instemmen met en uitdragen van dit beleid worden onze inwoners en ieder ander 
waarvan wij persoonsgegevens verwerken, op hoofdlijnen, geïnformeerd over de wijze 
waarop onze bestuursorganen met persoonsgegevens omgaan.  

- Er is gebruik gemaakt van een model van de VNG. Hierdoor is de kwaliteit van het beleid 
gewaarborgd. Wel is het beleid ‘eigen’ gemaakt voor de gemeente Stichtse Vecht.  

- Volgens de AVG is elk bestuursorgaan zelfstandig verantwoordelijk voor de 
persoonsgegevens die worden verwerkt in de uitvoering van de taken van dat 
bestuursorgaan. 

 
Kanttekeningen 

- De AVG is al in werking getreden. Het vaststellen van beleid omtrent de omgang met 
persoonsgegevens vloeit voort uit de AVG, namelijk uit de verantwoordingsplicht en de 
verplichting om passende organisatorische maatregelen te treffen.   

 
Communicatie 
Het privacybeleid is reeds vastgesteld door het college met betrekking tot de persoonsgegevens die 
onder verantwoordelijkheid van het college worden verwerkt. Na de vaststelling door het college op 
25 juni 2018 is dit privacybeleid bekendgemaakt en is een verwijzingslink gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. Daarnaast is het privacybeleid intern bij de medewerkers van de ambtelijke 
organisatie gecommuniceerd via intranet. Indien de raad instemt met dit beleid voor haar 
verwerkingen van persoonsgegevens wordt het beleid ook gecommuniceerd onder de medewerkers 
van de griffie en andere commissies die onder de verantwoordelijkheid van de raad vallen.  
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Financiën, risico’s en indicatoren 
De invoering van de AVG kost geld, waarvoor de gemeente vanuit het Rijk niet is gecompenseerd. 
De uitbreiding van deze taak is binnen de bestaande formatie. Na uiterlijk één jaar zal de impact 
hiervoor voor onze organisatie worden geëvalueerd. De implementatie van de AVG vestigt opnieuw 
de bestuurlijke aandacht op de noodzaak om te kunnen beschikken over een toereikende formatie. 
De organisatie zal hiervoor, in samenspraak met het bestuur, naar een oplossing zoeken. 
 
De gemeente loopt een juridisch risico als het geen actueel privacybeleid heeft. Daarom heeft het 
college het beleid voor de verwerkingen van persoonsgegevens die onder zijn verantwoordelijkheid 
vallen al vastgesteld. Het is zaak dat de raad ook instemt met dit beleid voor de verwerkingen van 
persoonsgegevens die onder haar verantwoordelijkheid vallen. In het geval van klachten of een 
(ernstig) datalek kan de Autoriteit Persoonsgegevens vragen stellen aan de gemeente of een 
onderzoek instellen. Het niet uitdragen van een actueel privacybeleid kan dan gezien worden als een 
tekortkoming in de bescherming van persoonsgegevens. Ingeval een gemeente niet voornemens is 
om passende maatregelen te treffen kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete aan de 
gemeente opleggen. 
 
Vervolg 
- 
 
 
25 juni 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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