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Aan de Raad,

Op 13 december 2022 hebben wij kennisgenomen van de jaarlijkse rapportage van de 
Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG). Deze FG-rapportage 2021 geeft de status van 
ontwikkeling 2021 van de gemeente weer van de integratie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in beleid, de bedrijfsvoering en dienstverlening.

1. Aanleiding

Sinds 25 mei 2018, het moment van het kracht worden van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet (UAVG), rust op de gemeente, de plicht om de 
Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) op te stellen. Deze op zijn beurt, is gehouden om 
eens per jaar een jaarrapportage op te leveren.

Het kennisnemen van de FG-rapportage door de gemeenteraad is een wettelijke plicht bij het 
vervullen van de toezichthoudende taak. De FG-rapportage 2021 is toegevoegd aan de 
raadsmededeling.

2. Doel van de rapportage

De FG rapportage (AVG) heeft de bedoeling om een positieve ontwikkelbijdrage te leveren aan de 
veilige werkomgeving en administratieve verwerking van persoonsgegevens van burgers en 
medewerkers. Enerzijds signaleert de FG rapportage "tekorten" in de bescherming en anderzijds 
doet het aanbevelingen ter verbetering. De FG rapportage gaat ook in op de bescherming van 
politiegegevens (Wet Politie Gegevens), waarmee Boa's van onze gemeente te maken hebben.

3. Achtergrond
De FG rapportage kan niet los gezien worden van het privacybeleid. Daarin is de richting 
beschreven die de gemeente gaat om tot een hoger niveau van integratie van de AVG te komen 
in de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Aanvullend daarop is -zoals in ieder jaar- een planning met tijdsframe en verwachte inzet van 
medewerkers aan het papier toevertrouwd, waarin de aandachtspunten uit deze FG rapportage 
zijn uitgewerkt. De werkwijze is gebaseerd op de taakverdeling, die is beschreven in het beleid 
Bestuurlijke organisatie van privacy.
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De gemeente heeft de ambitie om eind 2023 te voldoen aan het volwassenheidsniveau 3. Dit 
houdt in dat het wettelijk voorgeschreven AVG-beleid is vastgesteld. Protocollen en 
werkinstructies zijn vindbaar en worden door medewerkers nageleefd.

4. Aandachtspunten

Techbedrijven

In de samenvatting van de FG - rapportage wordt gesignaleerd dat het verwerken van 
persoonsgegevens door internationale Tech bedrijven toenemende aandacht krijgt vanuit 
toezichthouders en de Europese commissie. Dit betreft vooral het (heimelijke)verzamelen van 
persoonsgegevens en opslag die verzameld wordt bij gebruik van zoekmachines, apps, cookies 
bij websites, chatdiensten en andere sociale media.

Cybercriminaliteit

Het op orde hebben van de privacybescherming en informatieveiligheid is een belangrijk 
verdedigingsmechanisme tegen de steeds intelligenter toegepaste cybercriminaliteit. De IBD 
memoreert in haar monitor dat er sprake is van een kans op scheefgroei tussen het 
ontwikkelingsniveau van de digitale bescherming binnen gemeenten en de ontwikkeling van de 
cybercriminaliteit en haalt daarbij het voorbeeld aan van de gemeente Buren.

Verwerkingen en risicotaxatie

In de teamplannen is in 2021 bepleit om het accent te leggen op het in orde brengen van de 
beschrijving van verwerkingsprocessen en kennisdragers binnen het team aan te houden als 
proceseigenaren. Een actuele beschrijving van werkprocessen verhoogt niet alleen het interne 
inzicht in wat er gebeurt, het stimuleert noodzaak en taakafbakening. De veiligheid bij het 
verwerken (BlO-norm) komt ter tafel en een efficiënter te verkrijgen antwoord op AVG 
rechtsverzoeken wordt gevonden.

Risico's ontstaan bij de aankoop en/of ontwikkeling van nieuwe applicaties. (Privacy by Design en 
Default). Daarnaast in de bedrijfsvoering en dienstverlening (Regulier risicomanagement). Het 
gaat hierbij om de toegepaste technieken en om het organisatiegedrag, zoals het onderscheiden 
van verwerking door mondelinge uitwisseling tussen medewerkers en datgene wat wordt 
vastgelegd. Een adequate beschrijving van een verwerking geeft inzicht in de soort 
persoonsgegevens en een eerste idee of er sprake is van hoog gevoelige soorten 
persoonsgegevens.

De gemeente gebruikt 2 vastgestelde instrumenten om nader onderzoek te doen naar risico's en 
oplossingen. De pré-DPIA identificeert aan de hand van toetsingskaders van toezichthouders 
Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) en EU (EDPB) of een uitgebreid onderzoek DPIA 
verplicht is. De Data Protection Impact Assessment ( hierna: DPIA) zoomt in op mogelijke risico's 
en beschrijft passende organisatorische en technische maatregelen om deze weg te nemen.

Vanuit zijn wettelijk adviesplicht stelt de FG vast of het uitgevoerde onderzoek voldoet en de 
passende maatregelen voldoende veiligheidsgaranties voor de betrokkenen biedt. De 
verwerkingsverantwoordelijke besluit over het uitgebrachte advies en motiveert een afwijkend 
besluit schríftelijk. Op dit moment is bekend dat 70 verwerkingen te maken kunnen krijgen met
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beide instrumenten. Het Register van Verwerkingen is een dynamisch overzicht van 
verwerkingsactiviteiten (330), die worden geactualiseerd. Deze verwerkingen worden 
gecontroleerd in het kader van het risicomanagement.

5. Overwegingen

De gemeente heeft de intentie om zich te ontwikkelen naar een hoger AVG 
volwassenheidsniveau. De gemeente streeft binnen regionale samenwerking naar zo veel 
mogelijk standaardisering met behoud van ruimte voor de lokale situatie. De samenwerkingen 
hebben het positieve effect dat burgers en medewerkers binnen de regio toenemende mate 
gaan ervaren minder verschillen ervaren bij de omgang van privacybescherming en daaraan 
gerelateerde informatieveiligheid.

6. Communicatie

De FG-rapportage komt ook op de agenda van het Management Team (MT).

De bespreking in het MT gaat over de samenhang met het nieuwe privacybeleid 2022, het 
beleidsdocument Bestuurlijke organisatie Privacy en de betekenis van het geldende 
planningsdocument.

De leden van het Management Team zijn de taakeigenaren van de aandachtspunten. Zij zullen 
binnen hun team(s) hier "werk voor werk" van moeten maken. Zij kunnen rekenen op advies van 
de privacyfunctionarissen.

Medewerkers worden tenminste op de hoogte gebracht dat er een FG-jaarrapportage 2021 is 
verschenen en dat de uitkomst hiervan ook terugslaat op hun werk.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders 
de secretaris^^^r^——

van Steenbergen,
de burgemeester,

M.J.P. d
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