Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente

Versie: januari 2022

Categorieën van betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

BSN

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Categorieën van ontvangers

Rechtmatige grondslag

Wet/Taak/Taak accent

Behandelen van aanvragen aansluiting op gemeentelijke riolering Publiek

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Inrichten van de koppeling Civision Middelen
met LIAS: zicht op medewerker en bedrijfs
gegevens bij het inrichten van het
softwarepakket

Presentatie van financiële gegevens bij en in de financiële
begrotings- en verantwoordingsrapportages

Ambtenaren gemeente Borger-Odoorn,
bedrijven

Medewerkersgegevens: Naam, functie, e-mailadres.
Bedrijfsgegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, KvKnummer

nee

nee

LIAS, ambtenaren gemeente Borger-Odoorn

Artikel 6 lid 1 sub e AVG

Artikel 160 Gemeentewet

Ontheffing Drank- en Horecawet

Behandelen van aanvragen om ontheffing op basis van de DrankPubliek
en Horecawet

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, indien van toepassing kopie ID
(waaronder BSN), telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer,
bedrijfsgegevens.

Ja

Nee

Aanvrager

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening, Drank- en
Horecawet

Ontheffingen op basis van de Algemene
plaatselijke verordening

Behandelen van ontheffingen op basis van de Algemene
plaatselijke verordening

Publiek

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens.

Nee

Nee

Aanvrager

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Vergunningen op basis van de Algemene
plaatselijke verordening

Behandelen van aanvragen op basis van de Algemene plaatselijke
Publiek
verordening

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens

Nee

Nee

Aanvrager

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

VGB luchtvaart

Behandelen van aanvragen op basis van de VGB luchtvaart

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens.

Nee

Nee

Aanvrager

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Naam verwerking

Doel verwerking

Aanvraag rioolaansluitvergunning

Publiek/privaat

publiek

Publiek

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening in het kader van de
Participatiewet

Behandelen van bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige voorziening
Publiek
Participatiewet

Bezwaarmaker, derde-belanghebbende(n),
gemachtigde(n)

NAW, BSN (indien via DigiD) e-mailadres, telefoonnummer, evt.
gegevens gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
omstandigheden waarop het bezwaarschrift of de gerechtelijke
procedure betrekking heeft.

Ja (indien via
DigiD)

Evt. gegevens over
gezondheid

Gemachtigde(n), externe commissie bezwaarschriften (in het
geval van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure), Centrale Raad
van Beroep (in het geval van hoger beroepsprocedure).

artikel 6 lid 1 ,sub e van de AVG

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht,
Particapatiewet, Verordening
commissie bezwaarschriften (in
het geval van bezwaar),
Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ,
Bijzondere bijstandsbeleid,
Beleidsplan re-integratie en
participatie, Reintegratieverordening, Nadere
regels leerwerkvouchers en stapnaar-werk vouchers, Vanzölf
saomen! Beleidsplan sociaal
domein 2017-2018, Verordening
individuele inkomenstoeslag,
Verordening individuele
studietoeslag, Verordening
loonkostensubsidie,
Verordening tegenprestatie

Aanstelling evenementenverkeersregelaar

Het aanstellen van evenementenverkeersregelaars bij een
evenement in gemeente BO

Verkeersregelaars bij evenementen

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Regeling verkeersregelaars 2009

Aanvraag rijbewijs

Verzoeker voorzien van juiste rijbewijs of de inwoner van BorgerOdoorn informeren dat zijn rijbewijs is gevonden danwel het
gevonden
Publiek
document terugsturen naar de RDW, als degene van wie het
rijbewijs is niet woont in Borger-Odoorn.

Aanvrager

NAW, BSN, rijbewijsgegevens, rijontzegging, handtekening, pasfoto,
geb. datum en -plaats, nationaliteit, verblijfstatus, rijbewijsnummer,
autoriteit afgifte, eventueel oude rijbewijs, inhouding, vermissing,
Ja
van rechtswege vervallen, afstand van categoriën, medische
beperkingen

Ja, gegevens over
gezondheid

CBR
RDW
Politie

artikel 6, eerste lid onder e AVG

artikelen 111 - 125
Wegenverkeerswet, artikel 49 lid
4 en hfdst 2
Wegenverkeersreglement

Nee, mits er sprake is van
behandeling bij de
bezwarencommissie, dan
biometrische gegevens
(geluidsopname) en
daarvoor toestemming is
gegeven

Gemachtigden, politie, externe commissie bezwaarschriften (in
het geval van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure), Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (in het geval van
hoger beroepsprocedure).

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
artikel 6 lid 1 ,sub e van de AVG, artikel Algemene wet bestuursrecht,
6 lid 1, sub a van de AVG
Verordening commissie
(geluidsopname bezwarencommissie) bezwaarschriften (in het geval
van bezwaar), Opiumwet

Politie
Toezichthouders
Belanghebbenden (bedrijfsnaam via publicatie overheid.nl)
Bijzondere opsporingsambtenaren

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

artikel 8 en §4 Drank- en
Horecawet, artikel 6 Wet Bibob

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene wet bestuursrecht,
Algemene plaatselijke
verordening, artikel 6, 8 en §4
van de Drank- en Horecawet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

artikelen 111 - 125
Wegenverkeerswet, artikel 49 lid
4 en hfdst 2
Wegenverkeersreglement

Publiek

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften en
Publiek
voorziening met betrekkking tot de Opiumwet voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Opiumwet

Drank- en horecavergunningen

Behandelen van aanvragen om vergunningen en ontheffingen in
het kader van de Drank- en horecawet

Publiek

Indieners van bezwaar-, beroep en hoger
beroepschriften en voorlopige voorzieningen,
gemachtigden, commissie bezwaarschriften,
eventuele (derde)belanghebbenden.

NAW, BSN (indien via DigiD), e-mailadres, telefoonnummer, evt.
gegevens gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
omstandigheden waarop het bezwaarschrift of de gerechtelijke
Ja (indien via
procedure betrekking heeft, indien het bezwaar wordt behandeld bij DigiD)
de bezwarencommissie, wordt een geluidsopname gemaakt.

Ondernemers, beheerders en bedrijfsleiders
van de desbetreffende inrichtingen,
bestuurder verenigingen, leidinggevenden in
de zin van de Drank- en Horecawet

NAW, BSN, kopie id of rijbewijs, telefoonnummer, geboortedatum,
emailadres,
Oppervlakte en andere inhoudelijke gegevens
Gegevens Kamer van Koophandel
Strafrechtelijke gegevens
Verklaring sociale hygiene, huurovereenkomst kansspelautomaten

Ja

Nee

Nee

Nee

Handhaving Drank- en Horecawet

Opsporing en handhaving DHW in het kader van de
volksgezondheid

Publiek

Alle ondernemers die op welke wijze dan ook
alcohol verkopen

Naam ondernemer, adres bedrijf, locatie overtreding, postadres
(gesproken leidinggevende), Aard van het delict / illegale activiteit,
proces-verbalen toezichthouders, controlerapporten, foto's met
betrekking tot de overtreding,
handelen in afwijking van wet of vergunning
locatie horecabedrijf

Inhoudingen van rijbewijzen

Verwerking van inhoudingen van rijbewijzen.

Publiek

Aanvrager

NAW, BSN, rijbewijsgegevens, rijontzegging, handtekening, pasfoto,
geb. datum en -plaats, nationaliteit, verblijfstatus, rijbewijsnummer,
autoriteit afgifte, eventueel oude rijbewijs, inhouding, vermissing,
Ja
van rechtswege vervallen, afstand van categoriën, medische
beperkingen

Ja, gegevens over
gezondheid

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
Politie (indien nodig)

CBR
RDW
Politie
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Naam verwerking

Doel verwerking

Versie: januari 2022

Publiek/privaat

Koninklijke Onderscheidingen aanvragen en
uitreiken

Belonen van een vrijwilliger/werknemer met zijn inzet voor de
maatschappij door middel van het uitreiken van een Koninklijke
Onderscheiding

Publiek

Melding evenementen

Behandelen melding evenementen

Publiek

Meldingen gevaarlijke of hinderlijke honden

Het behandelen van melding tot gevaarlijke of hinderlijke honden
Publiek
en opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod.

Meldingen integriteit (bestuurlijke organisatie) Het behandelen van integriteitsmeldingen

Categorieën van betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

BSN

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Categorieën van ontvangers

Rechtmatige grondslag

Wet/Taak/Taak accent

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Wet instelling van de Orde van
Oranje-Nassau, artikel 9 van het
Reglement op de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de Orde
van Oranje-Nassau

Decorandus: NAW-gegevens, A-nr., geboortedatum, geboorteplaats,
burgerlijke staat, verklaring geen bezwaar BIG-geregistreerden.
Soms: gegevens betreffende gezondheid.
Uittreksels uit Justitieregister en Politieregister
Advies Burgemeester
Nee
Status en resultaat procedure
Voorsteller en ondersteunende relaties: NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mail, relatie ten opzichte van de kandidaat,
ondersteuningsbrieven.

Mogelijk gegevens over
gezondheid

Kabinet van de commissaris van de
Koning; Kapittel Civiele Orden; Ministerie waar het
dossier onder valt; Koning;
Bij een positieve beslissing wordt dit doorgegeven
aan de Kanselarij der Nederlandse Orden. Voor de
uitreiking van de decorates wordt een namenlijst
aan (bij Lintjesregen) in de vorm van een
persbericht onder embargo tot het moment van
uitreiking naar de (regionale) pers. Daarnaast
vindt standaard publicatie van het genomen
Koninklijk Besluit plaats in de Staatscourant om
13.00 uur, op de dag van de Lintjesregen. Als de
aanvraag afgewezen is vanwege justitiële
antecedenten, dan wordt deze reden niet aan
derden, bijvoorbeeld de voorsteller bekend
gemaakt. Aan de aanvrager wordt bericht dat er
beletselen zijn voor decoratieverlening en dat
vanwege de privacygevoeligheid van deze
informatie geen nadere en inhoudelijke
mededelingen kunnen worden gedaan.

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Artiekel 2:25 Algemene
plaatselijke verordening

Melder

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Artikel 2:59 Algemene
plaatselijke verordening,
Beleidsregel bijtincidenten

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1
sub c AVG)

Artikel 170 van de Gemeentewet

Decorandus
Voorsteller
Ondersteunende relaties

Publiek

Melder, gemeenteraadslid, wethouder,
burgemeester

Voornaam en achternaam, gegevens met betrekking tot de melding. Nee

Nee

Gemeenteraad
Gemeentesecretaris of griffier
Betrokken raadslid of wethouder
Officier van Justitie (strafrechtelijk onderzoek)
Onderzoeksbureau

Ontheffing Paas/Vreugdevuur

Behandelen van ontheffingen voor het oprichten en ontsteken
van een paas/vreugdevuur

Publiek

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Ontheffing Zondagswet

Het behandelen van aanvraag tot ontheffing van de Zondagswet

Publiek

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Artikel 3 en 4 Zondagswet

OOV-alert

Alarmering bij rampen en crises

Publiek

Bestuurders
Ambtenaren

Voornaam en achternaam, telefoonnummer, eventueel
privénummer,

Nee

Nee

Direct betrokkenen bij de crisisbeheersing
Veiligheidsregio

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Wet veiligheidsregio's

Organisatie veteranendag

Organisatie jaarlijkse lokale veteranendag. Onder meer versturen
Publiek
uitnodigingen. Aandacht en waardering voor veteranen.

Veteranen

NAW, geboortedatum.
Soms: gegevens betreffende onderscheiding.

Nee

Nee

Geen

artikel 6lid 1, sub e van de AVG

artikel 160 van de Gemeentewet

Registratie naturalisatie- en optieverzoeken

Het registreren, monitoren en afhandelen van verzoeken voor
optie en naturalisatie

Aanvragers (en partners) met eventuele
kinderen

NAW-gegevens, BSN, geboortegegevens, V-nummer, nationaliteit,
burgerlijke staat, dossiernummer, datum indiening verzoek,
verblijfsgegevens, telefoonnummer, eventueel persoonsgegegevens
ouders/partner/kind. Kopieën
paspoorten/geboorteaktes/verblijfsvergunningen/huwelijksakte,
inburgeringsdiploma en overige gegevens afhankelijk van situatie.

Ja

Nee

IND
Voor opties: korpschef en
Justitiële Documentatiedienst (JDD), politie
Openbaar Ministerie (indien van toepassing)

artikel 6 lid 1 ,sub e van de AVG

Rijkswet op het Nederlandschap

Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum en -plaats,
Biometrie: vingerafdruk
Pasfoto en lengte, handtekening (niet in staat tot ondertekening)
Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtgenoot, nationaliteit,
verblijfsstatus, documentnummer, autoriteit afgifte, inhouding,
vermissing, van rechtswege vervallen, toestemmingsformulieren
ouders/curator

Ja, biometrische gegevens

Voor personalisering naar Identiteit & Diensten
Politie, waaronder AVIM (opsporing strafbare feiten)
OM
Andere gemeenten in verband met vermissing
RvIG (landelijk register ingenomen en vermissingen)
IND (inzake vreemdelingen- en vluchtelingen paspoorten)
Ministerie van Buitenlandse Zaken Geautoriseerde afnemers
Basis Registratie Personen

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Paspoortwet
PUN 2001

Uithuisgeplaatste
Achterblijvers

Pleger:
NAW, BSN, A-nr., geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,
nationaliteit
zaakinhoudelijke gegevens
Strafrechtelijke gegevens
Ja
Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag
Achterblijvers:
NAW,
geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, kindgegevens indien van
toepassing (naam en geboortedatum)

Nee

Via Khonraad naar:
Veilig thuis Drenthe
Politie
Verder nog naar:
Betrokkene
Gemachtigde
Rechtbank, Raadsman

artikel 6, lid 1, sub e van de AVG

artikel 2 en artikel 9 van de Wet
tijdelijk huisverbod, Besluit
tijdelijk huisverbod

Aanvrager

NAW, BSN, rijbewijsgegevens, rijontzegging, handtekening, pasfoto,
geb. datum en -plaats, nationaliteit, verblijfstatus, rijbewijsnummer,
Ja
autoriteit afgifte, evt. oude rijbewijs, inhouding, vermissing, van
rechtswege vervallen, afstand van categoriën, medische beperkingen

Ja, gegevens over
gezondheid

CBR
RDW
Politie

artikel 6, lid 1, sub e van de AVG

artikelen 111 - 125
Wegenverkeerswet, artikel 49 lid
4 en hfdst 2
Wegenverkeersreglement

Gegevens over gezondheid

Via Khonraad naar:
Geneeskundig inspecteur voor de Geestelijke Gezondheidszorg
Officier van Justitie
Hoofd rechtbank
Wettelijk vertegenwoordiger van de in bewaring gestelde
persoon
Raad voor Rechtsbijstand
Inspectie voor de Gezondheidszorg

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

artikel 5.3 en artikel 7.1 Wet
verplichte ggz; artikel 29 Wet
zorg en dwang

Reisdocumenten

Afgifte reisdocumenten
(inclusief RAAS/fraudebestrijding) (ook voor vreemdelingen en
vluchtelingen)

Publiek

Publiek

Tijdelijk huisverbod

Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld en monitoring en
informatieuitwisseling opgelegde huisverboden

Vermissingen van rijbewijs

Verwerking van rijbewijsaanvragen, inhoudingen en vermissingen
Publiek
(inclusief fraudebestrijding)

Wet verplichte ggz: crisismaatregel en
verzoekschrift zorgmachtiging & Wet zorg en
dwang: inbewaringstelling.

Administratieve afhandeling van een onvrijwillige
opname/maatregelen/doen aanvraag tot verzoekschrift
zorgmachtiging in het kader van de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg & administratieve afhandeling onvrijwillige
inbewaringstelling Wet zorg en dwang

Publiek

Publiek

Degene die de onvrijwillige opname/maatregel NAW-gegevens, BSN, bevindingen psychiater, alle relevante
moet ondergaan
sociaal/maatschappelijke informatie.
Directe familie
NAW van directe familie

Ja

Ja
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Naam verwerking

Doel verwerking
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Publiek/privaat

Categorieën van betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

NAW, BSN (indien via DigiD), e-mailadres, telefoonnummer, evt.
gegevens gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
omstandigheden waarop het bezwaarschrift of de gerechtelijke
Ja (indien via
procedure betrekking heeft. Indien het bezwaar wordt behandeld bij DigiD)
de bezwarencommissie, wordt een geluidsopname gemaakt.

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening overige

Het registreren en op een juiste manier afhandelen van bezwaar,
Publiek
beroep, hoger beroep en voorlopige voorzieningen

Indieners van bezwaar-, beroep en hoger
beroepschriften en voorlopige voorzieningen,
gemachtigden, eventuele
(derde)belanghebbenden.

Ingebrekestelingen

Het registreren en op een juiste manier afhandelen van
ingebrekestellingen.

Indieners van ingebrekestellingen.

Publiek

BSN

NAW, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer,
evt. gegevens gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
Ja
omstandigheden waarop de ingebrekestelling betrekking heeft.

NAW, BSN (indien via DigiD), e-mailadres, telefoonnummer, evt.
gegevens gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
omstandigheden waarop het bezwaarschrift of de gerechtelijke
Ja (indien via
procedure betrekking heeft. Indien het bezwaar wordt behandeld bij DigiD)
de bezwarencommissie, wordt een geluidsopname gemaakt.

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens
Ja, mogelijk gegevens over
gezondheid. Indien sprake is
van behandeling bij de
bezwarencommissie, dan
biometrische gegevens
(geluidsopname) en
daarvoor toestemming is
gegeven

Categorieën van ontvangers

Rechtmatige grondslag

Wet/Taak/Taak accent

Gemachtigden, mogelijk politie, mogelijk Openbaar Ministerie,
externe commissie bezwaarschriften (in het geval van bezwaar), artikel 6 lid 1 ,sub e van de AVG, artikel
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure), Afdeling
6 lid 1, sub a van de AVG
Bestuursrechtspraak van de Raad van State of Centrale Raad van (geluidsopname bezwarencommissie)
Beroep (in het geval van hoger beroepsprocedure).

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht,
Verordening commissie
bezwaarschriften

Nee

Geen

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht

Nee, mits er sprake is van
behandeling bij de
bezwarencommissie, dan
biometrische gegevens
(geluidsopname) en
daarvoor toestemming is
gegeven

Gemachtigden, externe commissie bezwaarschriften (in het geval
van bezwaar),
artikel 6 lid 1 ,sub e van de AVG, artikel
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure), Afdeling
6 lid 1, sub a van de AVG
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (in het geval van
(geluidsopname bezwarencommissie)
hoger beroepsprocedure).

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht,
Verordening commissie
bezwaarschriften (in het geval
van bezwaar), Algemene
plaatselijke verordening

Nee

Gemachtigden, externe commissie bezwaarschriften (in het geval
van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure), Afdeling
artikel 6 lid 1 ,sub e van de AVG
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (in het geval van
hoger beroepsprocedure).

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht,
Wet hergebruik
overheidsinformatie,
Verordening commissie
bezwaarschriften (in het geval
van bezwaar)
Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht,
Wet openbaarheid van bestuur,
Verordening commissie
bezwaarschriften (in het geval
van bezwaar)

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften en
voorziening met betrekkking tot de Algemene voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Algemene
Publiek
plaatselijke verordening
plaatselijke verordening

Indieners van bezwaar-, beroep en hoger
beroepschriften en voorlopige voorzieningen,
gemachtigden, eventuele
(derde)belanghebbenden.

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de Wet
hergebruik overheidsinformatie

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften en
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Wet hergebruik
Publiek
overheidsinformatie

NAW, BSN (indien via DigiD), e-mailadres, telefoonnummer, evt.
Indieners van bezwaar-, beroep en hoger
gegevens gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
beroepschriften en voorlopige voorzieningen,
omstandigheden waarop het bezwaarschrift of de gerechtelijke
gemachtigden, eventuele
procedure betrekking heeft.
(derde)belanghebbenden.

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de Wet
openbaarheid van bestuur

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften en
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Wet openbaarheid Publiek
van bestuur

NAW, BSN (indien via DigiD), e-mailadres, telefoonnummer, evt.
Indieners van bezwaar-, beroep en hoger
gegevens gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
beroepschriften en voorlopige voorzieningen,
omstandigheden waarop het bezwaarschrift of de gerechtelijke
gemachtigden, eventuele
procedure betrekking heeft.
(derde)belanghebbenden.

Ja (via DigiD)

Nee

Gemachtigden, externe commissie bezwaarschriften (in het geval
van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure), Afdeling
artikel 6 lid 1 ,sub e van de AVG
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (in het geval van
hoger beroepsprocedure).

Toezicht Drank- en Horecawet

Toezicht houden op de uitvoering van de Drank- en Horecawet
dmv. vergunningencontroles, evenementencontroles en
leeftijdgrenscontroles

Publiek

Eigenaren, medewerkers en bezoekers van de,
door gemeente vooraf geselecteerde,
Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
evenementen, horeca-instellingen, slijterijen,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens.
supermarkten en para-commerciele
instellingen.

nee

nee

MB-ALL

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Drank- en Horecawet

Logging specifieke rapportages Suwinet

Toezicht houden op het juist gebruik van Suwinet Inkijk GSD
aansluiting

publiek

In de specifieke rapportage kunnen gegevens
van inwoners en medewerkers naar voren
komen.

BSN inwoners, voor- en achternaam medewerkers

Ja

Nee

Niet. Informatie blijft intern en slechts beschikbaar voor enkele
medewerkers.

Artikel 6 lid 1 sub c AVG

Pw, Wet SUWI, regeling SUWI,
artikel 62 lid 2 Wet SUWI

Aangehaakte gegevens

1. Ondersteunend tbv interne processen
2. Dossieraantekeningen ondersteunend tbv de bijhouding van de Publiek
Basis Registratie Personen.

Ingeschrevenen Basis Registratie Personen

Gegevens die geen deel uitmaken van een persoonlijst, maar wel zijn
opgenomen in de BRP-applicatie, zoals status van de persoon,
Nee
gezinsverhouding, burgerlijke staat, het woningregister, stemdistrict,
dossieraantekeningen.

Nee

Binnengemeentelijke overheidsorganen

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Diverse wetgeving
publiekrechtelijke taken, Kieswet

Ja (indien via
DigiD)

Boek 6, titel 3 Burgerlijk
Wetboek

Aansprakelijkstellingen: het verhalen van
schade door de gemeente

Aanvraag levensonderhoud

Verhalen van schade die aangebracht is aan gemeentelijke
eigendommen, contactuele aansprakelijkheid en schade uit
onrechtmatige daad.

Voorzien in inkomen op grond van landelijke en lokale wet- en
regelgeving, inclusief boetes en maatregelen, verhaal en
terugvordering. Het beoordelen van het recht op bijstand en het
uitkeren van een bijstandsuitkering aan de personen die daar
recht op heeft.

Publiek

Publiek

Schadeveroorzakers
Belangenbehartigers
Getuigen

Aanvrager, partner en inwonende
(minderjarige) kinderen van aanvrager,
onderhoudsplichtigen van
aanvrager/gerechtigde, overige inwonenden
bij aanvrager, begeleiders

Schadeveroorzakers: NAW, e-mailadres, telefoonnummer,
kentekengegevens, mogelijk letselgegevens en/of politierapport.
Belangenbehartigers: Naam, telefoonnummer, e-mailadres (indien
van toepassing)
Getuigen: Naam, contactgegevens

Aanvrager:
NAW, telefoonnummer, e-mail adres, BSN (Identiteitsbewijs en of
verblijfsvergunning), KvK (Winst/verlies/balansrekening
onderneming), RDW (kentekenbewijs), Gegevens
inkomstenbelasting, Inkomensgegevens
Indien van toepassing: echtscheidingsconvenant,
ouderschapsplan of alimentatiegegevens, aandeel
in onverdeelde boedel en gerechtelijke uitspraken.
Bankrekeningnummer en bankafschriften.
Bewijsstukken schulden, gegevens overig vermogen,
Woonsituatie (huurcontract/eigendomsakte en
hypotheekgegevens), gegevens m.b.t. arbeidsverleden,
vrijwilligerswerk (overeenkomst), gezondheidsgegevens m.b.t.
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, medisch advies t.a.v.
beschikbaarheid, detentieverklaring of ontslagbewijs detentie.
Van kostendelende mede-bewoners:
NAW, BSN, inkomensgegevens, gegevens van het UWV.
Indien nodig, huurovereeenkomsten en betaalbewijzen huur.

Nee

Ja

Nee

Ja, gegevens over
gezondheid

Verzekeringsmaatschappij (indien van toepassing)

Gemachtigde, bewindvoerder, curator, mentor (indien van
toepassing),
deurwaarder, incassobureau, rechtbank, Inlichtingenbureau,
IND, COA, UWV, Politie/SR, LBIO (Landelijk bureau inning
onderhoudsbijdragen), sociale teams,
DUO (participatieverklaring),
Vluchtelingenwerk, nutsbedrijven,
woningcorporatie, zorgverzekeraar

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene wet bestuursrecht
artikel 53a en 64 van de
Participatiewet, Wet SUWI
IOAW, IOAZ, BBZ, Wet
gemeentelijke schuldsanering,
Wet inburgering, Wet op de
taaleis,s ociale
zekerheidswetgeving

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente

Versie: januari 2022

Naam verwerking

Doel verwerking

Publiek/privaat

Categorieën van betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

BSN

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Categorieën van ontvangers

Rechtmatige grondslag

Wet/Taak/Taak accent

Aanvraag loterij

Het behandelen van aanvraag tot het openstellen van een
kansspel in vorm van loterij

Publiek

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Wet op de kansspelen

Aanvraag stageplek

Brief en cv bekijken of er mogelijkheden zijn voor een stageplek

Publiek

Aanvragers stageplek

NAW, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens in brieven
en cv's

Nee

Nee

Intern

artikel 6 lid 1, sub f van de AVG

artikel 125 van de
Ambtenarenwet

Aanvraag vergunning kledinginzameling

Behandelen aanvraag voor het houden van een kledinginzameling Publiek

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Artikel 5:13 Algemene
plaatselijke verordening

Aanvraag vergunning Leegstandswet

Het behandelen van een aanvraag vergunning tot tijdelijk verhuur
Publiek
van leegstaande woonruimte

Aanvragers

Contactpersoongegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Artikel 15 Leegstandswet

Aanwezigheidsvergunning
Kansspelautomaen/kansspelautomaten
vergunning

Behandelen aanvragen vergunning kansspelautomaat /
Registreren welk horecabedrijf een speelautomaat
mag plaatsen en in werking mag hebben.

Publiek

Ondernemers, beheerders en bedrijfsleiders
van de desbetreffende inrichtingen
Eigenaar automaten

Vergunningaanvrager:
NAW, KvK, telefoonnummer, e-mailadres, soort en aantal
speelautomaten.
Eigenaar Nee
automaten:
NAW, KvK,
eigenaar/bedrijf automaten, huurovereenkomst kansspelautomaten

Nee

Aanvragers

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Titel VA Wet op de Kansspelen
en
artikel 2:39 en 2:40 Wet op de
Kansspelen

Administratie kwijtscheldingen

Het afhandelen van aanvragen kwijtschelding gemeentelijke
belastingen

Publiek

1. Aanvragers
2. Vertegenwoordigers van aanvragers

1. NAW, BSN, geboortedatum, aanslagnummers, bij twijfel inkomensen vermogensgegevens
Ja
2. NAW

artikel 6 lid 1, sub e van de AVG

Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen,
Kwijtscheldingsbesluit,
Leidraad invordering 2008,
Artikel 255 van de Gemeentewet

Nee

Inlichtingenbureau

