
RD2100105

gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Jaarrapportage gegevensbescherming gemeente Steenbergen 2019 - 2020

Steenbergen, 25 mei 2021

Aan de Raad,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de 'Jaarrapportage gegevensbescherming gemeente 
Steenbergen 2019 en 2020', die door de Functionaris Gegevensbescherming is aangeboden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG 
van kracht geworden en van toepassing op de gemeentelijke organisatie. In de AVG wordt het 
wettelijk kader beschreven voor het verwerken van persoonsgegevens. Zo dienen we transparant 
te zijn welke persoonsgegevens we verwerken, voor welk doel en welke grondslag.
Onder de verantwoordelijkheid van zowel het college als de gemeenteraad vindt een groot aantal 
verwerkingen van persoonsgegevens plaats. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht 
op de naleving van de privacyregels in Nederland.
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de wettelijke interne toezichthouder. De FG ziet 
erop toe dat de AVG intern wordt nageleefd. De uitvoerende taken liggen bij de privacy officer.

Jaarrapportage
De FG brengt jaarlijks een verslag uit aan de verwerkingsverantwoordelijke van zijn 
werkzaamheden, bevindingen en aanbevelingen. Bijgevoegd het jaarverslag over de járen 2019 
en 2020.
De jaarrapportage is gebaseerd op een gehouden audit onder een organisatie-brede 
vertegenwoordiging. De rapportage geeft een indruk hoe de gemeentelijke organisatie de 
AVG opneemt in de dienstverlening en bedrijfsvoering en doet aanbevelingen over de 
aanpak. Op basis van de aanbevelingen stelt de organisatie prioriteiten voor de borging van 
bescherming van persoonsgegevens.

Geen enkele gemeente kan al volledig voldoen aan de AVG. De wetgever is er ook vanuit gegaan 
dat dit een traject is van meerdere járen. Dit wil niet zeggen dat de gemeenten, en ook 
Steenbergen, onvoldoende waarborgen hebben om goed met persoonsgegevens om te gaan. 
Echter de crux zit veelal in het navolgbaar maken van hoe wij in onze processen 
persoonsgegevens gebruiken, en dat begint bij het aan de voorkant vastleggen van eventuele 
risico's en aantoonbaar maken hoe wij met deze risico's omgaan.

Naar aanleiding van de jaarrapportage wordt de aandacht voor de individuele medewerker 
uitgebreid naar de teams. De gemeente heeft te maken met een breed palet aan 
werkzaamheden, waarbij sprake is van persoonsgegevens.
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Per team verschilt de mate waarin. Alle teams, en ook de griffie, hebben inmiddels een meerjarig 
ontwikkelplan, gebaseerd op teamassessments op het gebied van privacy. Hiervoor is een 
methodiek van AVG borging gebruikt die door de VNG/IBD in samenspraak met een aantal 
gemeenten is ontwikkeld. Per team worden prioriteiten gesteld, om de risico's bij de verwerking
van persoonsgegevens te minimaliseren.

Hoogachtend, ļ
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, _de burgemee
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