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Gedragscode AVG raad- en griffie
Bestuur

Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 3 september 2019
Voorstel / besluit:
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. de bijgaande ‘gedragscode publiceren persoonsgegevens door raad en griffie’ vast te
stellen;
2. voor wat betreft het register van verwerkingsactiviteiten aan te sluiten bij het reeds
opgestelde en gepubliceerde register van de gemeente;
3. de door het college aangestelde Functionaris Gegevensbescherming tevens voor de
raad, in zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke, aan te stellen;
4. college en griffier te verzoeken na een jaar de genomen maatregelen te evalueren en
hierover rapportage uit te brengen aan de raad;
Inleiding
Sinds 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) de Wet
bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG is een Europese Verordening en heeft
rechtstreekse werking in Nederland. Dit betekent dat de AVG niet in nationale wetgeving hoeft te
worden omgezet. Echter, de inwerkingtreding van de AVG heeft gevolgen voor de inrichting van
gemeentelijke systemen en processen, ook als het gaat om de werkzaamheden van de raad.
Beoogd effect
Bij de verwerking van persoonsgegevens en persoonsgevoelige informatie door of namens de
gemeenteraad, deze gegevens voldoende te beschermen door te voldoen aan de eisen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Argumenten
De gemeenteraad is als bestuursorgaan een verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 4
lid 7 AVG. Dit betekent dat de gemeenteraad moet kunnen aantonen dat de verwerkingen die hij
doet, voldoen aan de AVG. Hij dient daartoe tenminste:
1. een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden,
2. technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te
beschermen
3. specifieke afspraken te maken wanneer er persoonsgegevens verstrekt worden aan
andere partijen.
De AVG is van toepassing wanneer de gemeenteraad persoonsgegevens verwerkt. Een
persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon, of daartoe herleidbaar. Onder het begrip verwerken vallen alle handelingen die de
organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals opslaan, verzamelen, verspreiden,
beschikbaar stellen en vernietigen.
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Register
Elke verwerkingsverantwoordelijke is verplicht een register van verwerkingsactiviteiten bij te
houden. Dit geldt dan ook voor de afzonderlijke bestuursorganen van de gemeente. Het is daarbij
mogelijk één register op te stellen voor meerdere bestuursorganen. De Autoriteit
Persoonsgegevens, die toeziet op naleving van de AVG stelt daarbij echter wel de nadrukkelijke
voorwaarde dat uit het verwerkingsregister duidelijk blijkt welk bestuursorgaan de
verwerkingsverantwoordelijke is (dat kunnen er ook meerdere zijn) voor welke
gegevensverwerking.
Met het oog op de controle en administratieve verwerking wordt voorgesteld aan te sluiten bij het
reeds opgestelde en gepubliceerde register van de gemeente. De griffier zal bekijken of alle
processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt hierin juist zijn opgenomen.
Afspraken
Naast het aanleggen van een register is het noodzakelijk een aantal (met name organisatorische)
maatregelen te treffen ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens en afspraken te
maken over het verstrekken hiervan. De maatregelen en afspraken zijn vastgelegd in bijgaande
gedragscode, welke gebaseerd is op voorbeelden opgehaald bij andere gemeenten en mede in
overleg met de gemeentelijke CISO (Chief Information Security Officer).
Kanttekeningen
Ten aanzien van het aan te leggen register wordt aangesloten op veronderstelde activiteiten die
hierop al zijn ondernomen binnen de organisatie. Zijn nog geen activiteiten ondernomen dan
moet het besluit gezien worden als een opdracht aan burgemeester, college en griffier (namens
de raad) om, ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeentelijke
organisatie, hierop zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.
Voor de opgestelde gedagscode is geen model opgesteld door bijvoorbeeld de VNG. Wel is
aangesloten op gedragscodes vastgesteld in andere gemeenten (onder meer Castricum en
Stichtse Vecht). Omdat de AVG nieuwe wetgeving betreft, wordt aangeraden de voorgestelde
gedragscode na een jaar te evalueren en waar nodig bij te stellen.
Financiële gevolgen
Er zijn aan het voorstel geen extra kosten verbonden. Wel moet rekening gehouden worden met
extra werkzaamheden door griffiemedewerkers die voortkomen uit de noodzaak informatie te
toetsen aan de AVG en de daaruit voorvloeiende handelingen te verrichten.
Communicatie
Het voorstel en de vast te stellen gedragscode worden openbaar gemaakt via de reguliere
kanalen van de gemeente. Daarnaast zal binnen de organisatie aandacht worden besteed aan
de gedragscode via intranet en bij inwerkprogramma’s.
Uitvoering
Na vaststellen van de gedragscode zal de griffier er namens de raad op toezien dat deze wordt
nageleefd. Waar nodig worden interne afspraken gemaakt of bevestigd over de aanlevering en
verwerking van informatie of het anonimiseren daarvan. Daarnaast zal vanuit het overleg tussen
griffier en secretaris uitvoering worden gegeven aan het tweede en vierde beslispunt.
Monitoring/Evaluatie
Conform het genomen besluit wordt het voorstel na een jaar geëvalueerd. De griffier wordt
gevraagd deze evaluatie voor te bereiden en uit te voeren voor wat betreft de gedragscode. Ten
aanzien van het aan te leggen register wordt de evaluatie voorbereid en uitgevoerd door het
college, in samenwerking met de griffier. De raad krijgt een integrale rapportage voorgelegd van
de betreffende evaluaties.
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Bijlagenr.
Bij19-567

Titel/Onderwerp
Gedragscode publiceren persoonsgegevens door raad en griffie

de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 15 oktober 2019
RB2019087 Gedragscode AVG door raad en griffie:
Akkoordstuk

Voor
Tegen

Nr.: RB2019087

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 4 september 2019;
gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 149 van de
Gemeentewet;
besluit:
1. de bijgaande ‘Gedragscode publiceren persoonsgegevens door raad en griffie’ vast te
stellen;
2. voor wat betreft het register van verwerkingsactiviteiten aan te sluiten bij het reeds
opgestelde en gepubliceerde register van de gemeente;
3. de door het college aangestelde Functionaris Gegevensbescherming tevens voor de
raad, in zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke, aan te stellen;
4. college en griffier te verzoeken na een jaar de genomen maatregelen te evalueren en
hierover rapportage uit te brengen aan de raad;
Heerhugowaard, 30 oktober 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A. Blase

