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RAADSMEDEDELING

Onderwerp 
Privacy beleid 2022

Steenbergen; 13 december 2022

Aan de Raad,

In de vergadering van 13 december 2022 hebben wij het privacybeleid 2022 vastgesteld. 
Hierbij stellen wij u hierover in kennis.

Aanleiding

In de aanloop naar 25 mei 2018, de datum waarop de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (voortaan: AVG) van kracht werd, heeft de gemeente het eerste privacy
beleid (2017) vastgesteld. Met dit beleid is een basis gelegd voor het toepassen van 
privacybescherming in de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Dit beleid houdt inmiddels te weinig rekening met:
« het toenemende datagebruik,
» Nieuwe zakelijke ICT-toepassingen,
» meer en slimmere cybercriminaliteit en 
» onze kennis ontwikkeling binnen de gemeente.

Het nieuwe beleid houdt bijvoorbeeld beter rekening met
» de dóórontwikkeling van kennis om een hogere integratie in de bedrijfsvoering en 

dienstverlening te bereiken,
» benadrukt de noodzaak van aantoonbaar beleid,
« de verdergaande digitalisering met archivering bij alle in gebruik zijnde media,
» stimuleert alertheid op toegenomen cybercriminaliteit,
» internet of things en
» de samenwerking met Equalit met gemeenschappelijke digitale omgeving en risico's.

Het pakket van voorliggende documenten bevat 
» het nieuwe privacybeleid 2022,
» een document waarin de privacy-organisatie is beschreven en 
» een versie privacybeleid voor burgers.

Het privacybeleid 2022 gaat in op ons voornemen van privacy-ontwikkeling binnen de gemeente, 
worden verwerkt en ervaren transparantie, aantoonbaarheid en klantvriendelijkheid bij het 
verkrijgen van informatie.
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Bij de jaarcontrole dient de FG rapportage (AVG) en audits (WPG) als bewijs dat dit 
"volwassenheidsniveau" van privacybescherming door medewerkers en bestuur is bereikt.

Interne beheersing niveau CMMI Wijze van managen Realis
atie

Aantoonbaar 5 Sturen op continu verbeteren 2026
4 Sturen meetbaarheid en op 

lerend vermogen 
(bewust bekwaam)

2024

Controleerbaar 3 Sturen op resultaten 
(onbewust bekwaam)

2023

2 Sturen op processen
(huidig: bewust onbekwaam)

2022

1 Sturen op incidenten (onbewust 
onbekwaam)

2020

Afbeelding: AVG volwassenheidsniveau naar CMMI (bron 5)

De gemeente streeft voor 2023 naar het volwassenheidsniveau 3. Dit houdt in dat alle AVG beleid 
en uitvoering is vastgesteld en wordt nageleefd. Indien onze bedrijfsvoering en dienstverlening 
aantoonbaar volgens de richtlijnen van het niveau 4 van dit model opereert, dan voldoet onze 
gemeente aan het wettelijke niveau van privacybescherming. Burgers weten dat hun persoons- 
en politiegegevens op een veilige wijze worden verwerkt.

Voldoen aan volwassenheidsniveau 4 bij privacybescherming houdt in dat de gemeente voldoet 
aan de wettelijke eisen van privacybescherming, met als tastbare voordelige impact:

* Risico's en passende maatregelen zijn vooraf bekend 
» Noodzakelijke gegevensverwerkingen (we weten wat we doen)
» Noodzakelijke applicaties en software
» Vindplaatsen met toepasselijke informatie (procedures, werkinstructies)
» Autorisatie en indien noodzakelijk actieve logging van gebruikers in systemen 
» Informatieveiligheid functioneert alert met een laag risico op incidenten 
» De gemeente gaat effectief en efficiënt om met verzoeken van burgers en 
» De gegevensdeling verloopt volgens aantoonbare afspraken 
» Periodieke evaluatie op alle activiteiten en rapportages (PDCA)
» Controle over bedrijfsprocessen en dienstverlening (ook financieel).

Onze gemeente bereikt dit niveau van integratie van de AVG in de organisatie door gerichte inzet 
van beleid en medewerkers met ondersteuning van een passende privacy-organisatie.
Het is van belang dat management en medewerkers zich "eigenaren" voelen bij de kwaliteit van 
hun werk en de privacybescherming die hiervan integraal onderdeel is.
De ondersteuning vindt plaats op een structurele wijze door stimulerende verbeteracties, het 
onderhouden van kennis en ervaring, procedures en PCDA met terugrapportages.
De wijze waarop de privacy-organisatie is opgebouwd en functioneert, is beschreven in het 
document "Bestuurlijke organisatie Privacybescherming".

Het nieuwe privacybeleid beoogt op tijd op deze ontwikkelingen in te spelen door medewerkers 
goed voor te bereiden en de technische en beleidsmatige voorwaarden bij de administratieve 
organisatie op orde te hebben. De moderne gemeentelijke overheid werkt aantoonbaar en 
transparant naar haar burgers bij de verwerkingen met persoons- en politiegegevens. Het 
faciliteert de rechten van inwoners en medewerkers vanuit de AVG en de Wet Politie Gegevens 
(WPG). Enerzijds bevordert de gemeente dus openheid en tegelijkertijd beschermt de overheid
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deze gegevens steeds scherper tegen onbevoegd gebruik ervan. Het bewustzijn neemt toe dat de 
bescherming ook haar grenzen heeft en de overheid steeds strakker hierop regie moet voeren.

Het meerjarige beleid werkt deelonderwerpen uit op basis van afnemend risico. De grootste 
risico's voor de betrokkenen hebben voorrang. De voortgang van de planmatige uitwerking 
wordt bijgehouden door het afnemen van audits en het uitbrengen van een formele 
jaarrapportage van de Functionarissen Gegevensbescherming. De gemeente heeft de ambitie om 
op alle deelonderwerpen organisatiebreed te voldoen aan het integratie-volwassenheidsniveau 
3, wat betekent dat alle privacybeleid voor de gehele gemeentelijke organisatie is vastgesteld. 
Daarna werkt de gemeente aan groeiende voorspelbaarheid (niveau 4) voor haar inwoners en 
afnemers.

In het kader van klantvriendelijkheid en de wettelijke verwachting om transparant beleid te 
voeren, is de publieksversie privacybeleid opgesteld. Wat het nieuwe beleid voor de inwoners 
inhoudt, is beschreven in deze publieksversie (zie bijlage).

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen,/ 
de secretaris, de Burgemeester,

'den Belt, MBAM.J.P. deJefĥgh, RA
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