
gemeente Steenbergen

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
BM1905142

RAADSMEDEDELING

Onderwerp 
Rapportage Privacy

Steenbergen; 4 februari 2020

Aan de Raad,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de jaarrapportage gegevensbescherming van september 2019 
van de hand van de functionaris gegevensbescherming. Deze rapportage wordt zo laat aangeboden 
door de zoektocht van juiste aanbieding. Op basis van de rapportage heeft de organisatie een plan 
van aanpak gemaakt op basis van de aanbevelingen.

Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing op organisaties. De gemeente Steenbergen heeft in maart 
2019 een nulmeting uitgevoerd om de kennis over privacy in de organisatie te peilen. Vanuit de 
resultaten van deze nulmeting is bepaald waar de aandachtpunten en/of vragen liggen en waarop 
de gemeente Steenbergen zich moet richten. De resultaten van deze nulmeting ziet u hieronder 
weergegeven in een afbeelding. Daaruit bleek dat er behoefte is aan meer kennis omtrent privacy.

weet niet wat te doen 
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Resultaten van de nulmeting

Privacy in onze organisatie

31X
bewaart privé het 
paspoort onveilig

96%
vindt aandacht 
voor privacy 
(heel) belangrijk

64%
kent de
privacyverklaring niet
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informatie

700Xo van de medewerkers heeft aan deze 
meting meegedaan ' XîľCfliX' V.Cľï

Ian al



BM1905142

De AVG bepaalt dat de aanstelling van de Functionaris gegevensbescherming (FG) verplicht is voor 
overheidsinstanties. De FG is verplicht minimaal 1 keer per jaar een rapportage op te leveren. Deze 
rapportage geeft een beeld van waar de organisatie staat met de implementatie van privacy in de 
organisatie. In de bijlage treft u die bedoelde rapportage aan. De rapportage is in september 2019 
opgesteld. De basis van de rapportage heeft bestaan uit de toetsing van de uitvoering van privacy 
aan het normenkader van de privacy baseline. Dit normkader is samengesteld door VNG

De rapportage is gebaseerd op de toetsing van een normenkader uitgevoerd in 2019. Dit 
normenkader is opgesteld door Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Centrum voor 
informatieveiligheid en Privacy (CIP). Daarbij is het afgezet tegen het volwassenheidsmodel niveau 3. 
Dit is gebaseerd op het volwassenheidsmodel van organisaties, het Capability Maturity Model 
(CMM). De jaarrapportage is gebaseerd op de toetsing van dit kader. Per september 2019 scoorde 
de organisatie 1,7. Dit wijkt niet af van het gros van andere regio gemeenten.

Voorheen is veel energie gestoken om de organisatie in de externe presentatie op orde te hebben. 
Nu is het zaak om de interne organisatie aan te passen op gebied van privacy. En de bedoeling van 
de wetgever in uitvoering te brengen. Om de ambities van de gemeente Steenbergen op het gebied 
van privacy te behalen is een plan van aanpak gemaakt. Deze eerste inhoudelijke rapportage geeft 
een beeld van de op te pakken acties om op het ambitieniveau 3 te komen van het 
volwassenheidsmodel. Het betreft het uiteindelijke doel te behalen in 2 jaartijd. Het is aan de 
organisatie zelf om hierin de prioritering aan te brengen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steent/ergen, 
de secretaris, de loco-burgerrįieester,

MJf. dejongh, RA
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