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Aan de Raad, 

De bescherming van persoonsgegevens is momenteel een belangrijk onderwerp binnen de overheid. De 
gemeente Steenbergen verwerkt veel persoonsgegevens van burgers. Die verwerking gebeurt binnen de 
gehele organisatie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan wat de spelregels zijn voor 
de juiste (rechtmatige) verwerking van deze persoonlijke gegevens. Met de komst en inwerkingtreding 
van de Wet meldplicht datalekken zijn gemeenten genoodzaakt nog beter te zorgen voor een juiste 
verwerking van persoonsgegevens en bescherming daarvan. Daarnaast heeft de Europese Commissie in 
januari 2012 voorstellen gepresenteerd voor een herziening van de Europese privacyregelgeving, 
bestaande uit een algemene verordening gegevensbescherming en een richtlijn gegevensbescherming 
opsporing en vervolging. Deze Europese privacywetgeving zal vanaf mei 2018 directe werking hebben. 

Om een adequaat uitvoeringsniveau van de Wbp (inclusief de Wet meldplicht datalekken) en 
aanverwante privacyregelgeving te handhaven, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de totale 
gemeentelijke persoonsinformatiehuishouding. 
Een actueel beeld van de persoonsinformatiehuishouding is ook van belang vanuit het oogpunt van 
beveiligingsbeheer. De beveiligingsfunctionaris (CISO) krijgt daarmee namelijk zicht op de 
bedrijfsprocessen die op grond van artikel 13 Wbp beveiligd dienen te worden en tot welke risicoklasse de 
persoonsgegevens in die processen gerekend moeten worden. 

Om bovengenoemde redenen is begin dit jaar een start gemaakt met het project privacy. In dit project 
wordt aandacht besteed aan de onderdelen persoonsinformatie en privacy. Intern loopt ook nog een 
ander traject in het kader van de Wet meldplicht datalekken. Dit tweede traject wordt uitgevoerd door de 
concerncontroller samen met de teamcoach Informatievoorziening en Automatisering. Werkzaamheden 
en uitkomsten worden uiteraard intern op elkaar afgestemd. 

Aangezien het project privacy veel expertise vergt omtrent privacyregelgeving en de nodige tijd in beslag 
neemt om zorgvuldig uit te voeren is BMC ingeschakeld ter ondersteuning. BMC heeft veel ervaring met 
de uitvoering van dergelijke projecten bij andere gemeenten. 

BMC heeft alle processen in kaart gebracht waarin persoonsgegevens verwerkt worden en deze getoetst 
aan het wettelijk kader van de Wbp en aanpalende wetgeving. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met de 
verantwoordelijke ambtenaren. In juni 2016 heeft Adri van der Peet namens BMC zijn rapport opgeleverd. 
Dit rapport treft u als bijlage 1 aan bij deze mededeling. In dit rapport zijn de bevindingen opgenomen en 
wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 

De aanbevelingen zijn verwerkt in een plan van aanpak die als bijlage 2 bij deze mededeling is gevoegd. 



Door Juridische zaken zijn al een aantal zaken die voortvloeien uit de aanbevelingen opgepakt. De 
verplichte meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (35 stuks) zijn gedaan. Drie voorafgaande 
onderzoeken zijn afgehandeld. Verder zijn al twee bewerkersovereenkomsten "nieuwe stijl" afgesloten en 
is het proces ter inzage legging processtukken voor de commissie bezwaarschriften gewijzigd. 

Verder heeft BMC een totaaloverzicht samengesteld waarin alle in de organisatie aanwezige 
gegevensverwerkingen zijn opgenomen. Dit register heeft zowel interne als externe werking. Dit register 
is bijgevoegd als bijlage 3 aan deze mededeling. Burgers kunnen zien welke gegevens vastgelegd 
worden, behorend bij een werkproces. Voor de organisatie (inclusief griffie) is het overzicht van belang 
zodat iedere medewerker op niveau van zijn werkproces kennis heeft van welke gegevens verwerkt 
mogen worden voor welk doel en wat daarvan de juridische (rechtmatigheid) grondslag is. Dit register is 
vastgesteld bij besluit van het college d.d. 1 november 2016. 

Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. Dat betekent aan de slag gaan met de aanbevelingen van 
BMC. In het plan van aanpak is een schema opgenomen. Daarin zijn de aanbevelingen verwerkt met 
daarbij aangegeven welke aanpak voorgesteld wordt en wat de resultaten daarvan zijn. Daar waar 
mogelijk is een tijdsaanduiding vermeld. 

Om dit plan uit te voeren en om regie te houden over de uitvoering op afdelingsniveau is het nodig om 
een privacybeheerder aan te wijzen dan wel aan te stellen. De privacybeheerder zal de benodigde uren 
toebedeeld moeten krijgen om inhoud te geven aan diens rol. In eerste instantie wordt een investering 
verwacht van circa 24 uur per week. In de begroting voor 2017 is daar reeds rekening mee gehouden. 

Daarbij is van belang op te merken dat binnen de Brabantse Wal gemeenten inmiddels gesprekken op 
gang zijn gekomen met het doel de samenwerking binnen dit onderwerp te vinden. 

Voor nu gaan wij ervan uit u voldoende^geïnformàerd te hebben 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

loććpsecrėtí 

R.A.J.M/Boger^ arTaejrBelt, MBA 
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