Openbaar

register

verwerkingen

persoonsgegevens

door gemeente

Versie: 0.1

Categorieën van persoonsgegevens

BSN

Bijzonderecategorie van
persoonsgegevens

Categorieënvan ontvangers

Rechtmatigegrondslag

Wet/Taak/Taak accent

Herkomstgegevens

Doorgifteaan een
derde land of
internationale

Aanvragers

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

Nee

Nee

Aanvragers

artikel61id 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Aanvragers
Stroomlijn (GIS info)

Nee

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

Aanvragers

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

Ja

Nee

Aanvrager

artikel6 lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening, Drank- en
Horecawet

Aanvragers

Nee

Ontheffingen op basis van de Algemene
plaatselijke verordening

Behandelen van ontheffingen op basis van de Algemene
plaatselijke verordemng

Publiek

Aanvragers

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

Nee

Nee

Aanvrager

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Aanvragers
Stroomlijn (GIS info)

Nee

Vergunningen op basis van de Algemene
plaatselijke verordening

Behandelen van aanvragen op basis van de Algemene plaatselijke
Publiek
verordening

Aanvragers

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

Nee

Nee

Aanvrager

artikel61id 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Aanvragers
Stroomlijn (GIS info)

Nee

VGB luchtvaart

Behandelen van aanvragen op basis van de VGB luchtvaart

Aanvragers

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

Nee

Nee

Aanvrager

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Aanvragers

Nee

Burgemeester

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 -plaets, nationaliteit, verblijfstatus, rijbewijsnummer,
autoriteit afgifte, eventueeloude rijbewijs, inhouding, vermissing,
Ja
van rechtswege vervallen, afstand van categoriën, medische
beperkingen

Ja, gegevens over
gezondheid

CBR
ROW
Politie

artikel 6, eerste lid onder e AVG

artikelen 111- 12S
Wegenverkeerswet, artikel49
lid 4 en hfdst 2
Wegenverkeersreglement

Makelaar
ROW
Betrokkene

Nee

Burgemeester

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de Opiumwet

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften en
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Opiumwet

Publiek

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

Nee

Gemachtigden, politie, externe commissie
bezwaarschriften (in het geval van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure), artikel6lid 1 ,sub e van de AVG
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raadvan
State (in het geval van hoger beroepsprocedure).

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

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

Drank- en horecavergunningen

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

Publiek

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
verklarlna sociale hvalene huurovereenkomst kanssnelautomaten

Ja

Nee

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

artikelS en §4 Drank- en
Hcrecawet, artikel 6 Wet Bibob

Aanvragers, adviesinstanties
(politie, justitie, GHOR),KvK (voor Nee
controle officiële naam)

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

Nee

Nee

artikel 6lid 1, sub e van de AVG

Algemene wet bestuursrecht,
Algemene plaatselijke
verordening, artikel6, 8 en §4
van de Drank- en Horecawet

Handhaver/toezichthouder
Politie
Melder

Nee

Aanvrager

NAW, BSN, rijbewijsgegevens, rijontzegging, handtekening, pasfoto,
geb. datum en -ptaats, nationaliteit, verblijfstatus, rijbewijsnummer,
autoriteit afgifte, eventueeloude rijbewijs, mhouding, vermissing,
Ja
van rechtswege vervallen, afstand van categorlen, medische
beperkingen

artikel6, eerste lid onder e AVG

artikelen 111 - 125
Wegenverkeerswet, artikel49
lid 4 en hfdst 2
Wegenverkeersreglement

Makelaar
ROW
Betrokkene

Nee

Verantwoordelijke

Burgemeester/college
van burgemeester en
wethouders

Burgemeester/college
van burgemeester en
[wethouders
Burgemeester/college
van burgemeester en
.. , •• h ...

Naam verwerking

Doel verwerking

Aanvraag rioolaansluitvergunning

Behandelen van aanvragen aansluiting op gemeentelijke riolering Publiek

Ontheffing Drank- en Horecawet

Publiek/privaat

categorieên

van betrokkenen

" •••

Burgemeester/college
van burgemeester en
wethouders

Burgemeester/college
van burgemeester en
wethouders

Burgemeester

Burgemeester

Burgemeester

Handhaving Drank- en Horecawet

Inhoudingen van rijbewijzen.

Opsporing en handhaving DHW in het kader van de
volksgezondheid

verwerking van inhoudingen van rijbewijzen.

Publiek

Publiek

Publiek

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 (via
OigiO)

Ja, gegevens over
gezondheid

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

CBR
ROW
Politie

artikel6lid

1, sub e van de AVG

Openbaar

register verwerkingen

Verantwoordelijke

Burgemeester

persoonsgegevens

door gemeente

Naam verwerking

Versie:O.1

Doel verwerking

Koninklijke Onderscheidingen
uitreiken

aanvragen en

Publiek/privaat

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

Publiek

Burgemeester

Melding evenementen

Behandelen melding evenementen

Publiek

Burgemeester

Meldingen gevaarlijke of hinderlijke honden

Het behandelen van melding tot gevaa~lijke of hinderlijke honden
en opleggen van een aanlijn- en/of mullkcrfgebod.

Publiek

Categorieën van betrokkenen

BSN

Categorieën van persoonsgegevens

e-malladres,
Nee

Nee

Aanvragers

artrkel

Contactpersoongegegevens:
NAW, telefoonnummer,
Kvk-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

e-mailadres,

Melder

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 61id 1, sub e van de AVG

Artikel 2:S9 Algemene
plaatselijke verordening,
Beleidsregel bijtincidenten

Melder, Politie

Nee

Nee

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

Wettelijke verplichting (artikel 6lid 1
sub cAVG)

Artikel170 van de Gemeentewet

Onderzoeksbureau
Melder
Justitie
Politie

Nee

Nee

Aanvragers

artikel61id 1, sub e van de AVG

Algemene plaatselijke
verordening

Aanvragers

Nee

Nee

Nee

Aanvragers

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Artikel 3 en 4 Zondagswet

Aanvragers

Nee

Nee

Nee

Direct betrokkenen
velliahetdsre ic

Betrokkenen

Nee

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

e-malladres,

Aanvragers

Het behandelen

Publiek

Aanvragers

Contactpersoongegegevens:
NAW, telefoonnummer,
Kvk-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

e-malladres,

Ontheffing Zondagswet

OOV-alert

Alarmering bij rampen en crises

Publiek

Bestuurders
Ambtenaren

Voornaam en achternaam,
lorivénummer

Ontheffing Paas/Vreugdevuur

Burgemeester

Burgemeester

van aanvraag tot ontheffing van de Zondagswet

Doorgifte aan een
derde land of
internattenale

Herkomst gegevens

accent

Contactpersoongegegevens:
NAW, telefoonnummer,
kvk-nummer, bedrijfsgegevens,
gegevens betreffende de aanvraag.

Publiek

Burgemeester

van integriteitsmeldingen

artikel 6 tid 1, sub e van de AVG

Wet/Taak/Taak

Aanvragers

relaties

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

Het behandelen

Mogelijk
gezondheidsgegevens.

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
"i+ ..... /(;i" ...v;::an rip ...I~_~r~+~r
... ~ .. ...I+ '~""I namentlist

Rechtmatige grondslag

Nee

Decorandus
Voorsteller
Ondersteunende

Publiek

Meldingen integriteit (bestuurlijke organisatie)

Categorieën van ontvangers

Decorandus: NAW-gegevens, A-nr., geboortedatum, geboorteplaats,
burgerlijke staat, verklaring geen bezwaar BIG-geregistreerden.
Soms: gegevens betreffende gezondheid.
Uittreksels uitjustitieregister
en Politieregister
Advies Burgemeester
Status en resultaat procedure
Voorsteller en ondersteunende relaties: NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mail, relatie ten opzichte van de kandidaat,
1_.. ...I .. rsteu .. i ..... sbrleven

Melder, gemeenteraadslid,
burgemeester

Burgemeester

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

wethouder,

Voornaam en achternaam,

gegevens met betrekking tot de melding.

telefoonnummer,

eventueel

bij de crisisbeheersing

Wet instelling van de Orde van
Oranje-Nassau, artikel9 van het

Nee
~:~:;;:::tS:Pl::U~~:

::n ~r:e

van Oranje-Nassau

ê

lld

artikel6lid

t, sub e van de AVG

t, sub e van de AVG

Voordragers
en andere informatiebronnen,
zoals werkgevers, politie en

Artiekel 2:25 Algemene
plaatselijke verordening

Wet veiligheidsregio's

justitie
Makelaar
BIG

Melders

Nee

Nee

(BING)
Nee

Veteranen Instituut (landelijk
registratie van post-actieve
Burgemeester

Organisatie veteranendag

Burgemeester

Reisdocumenten

Burgemeester

Terugkeerbegeleiding

Burgemeester

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

Afgifte reisdocumenten
(inclusief RAAS/fraudebestrijding)
vluchtelingen)

ex-gedetineerden

Tijdelijk huisverbod

Ondersteunen
maatschappij

(ook voor vreemdelingen

van ex-gedetineerden

en

Publiek

Publiek

bij terugkeer naar arbeid en Publiek

Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld en monitoring en
informatieuitwisseling opgelegde huisverboden

Publiek

Veteranen

NAW, geboortedatum.
Soms: gegevens betreffende

onderscheiding.

Nee

Geen

artikel 6lid 1, sub e van de AVG

artikel160 van de Gemeentewet

veteranen); het ministerie
Defensie (registratie van actieve
veteranen),
Makelaar

artikel6lid

Paspoortwet
PUN 2001

Makelaar
Betrokkene
Andere gemeenten
(vermissingen)

Nee

Besluit Justitiële Gegevens
Convenant nazorg
gedetineerden artikell72 van
de Gemeentewet,

Ministerie van Justitie (DPAN)
Makelaar
Politie
Reclassering

Nee

Politie en justitie
Veilig Thuis
Bij verlenging: betrokkenen.

Nee

Nee

Voor personalisering naar Identiteit & Diensten
Politie, waaronder AVIM (opsporing strafbare
feiten)

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

Nee

Ex-gedetineerden

NAW-gegevens, BSN, geldig IQ (geen kopie), telefoonnummer
Schulden en huisvesting, inkomensgegevens
Overige gegevens relevant voor de nazorg, reclassering

Ja

Nee

Veiligheidshuis
Interne afdelingen
Politie

Uithuisgeplaatste
Achterblijvers

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

artikel6, lid 1, sub e van de AVG

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

Ja

Medische gegevens

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 61id I, sub e van de AVG

artikel 20 van de Wet Bijzondere Psychiater
Opname Psychiatrische
Huisarts
Officier van Justitie
Ziekenhuizen

Nee

Ja

Ja, gegevens over
gezondheid

CBR
RDW
Politie

artikel6, lid 1, sub e van de AVG

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

Nee

Burgemeester

Uitvoering Wet Bijzondere Opname
Psychiatrische Ziekenhuizen

Administratieve afhandeling van een onvrijwillige opname in het
kader van de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische
Ziekenhuizen

Publiek

Degene die de onvrijwillige opname moet
ondergaan
Directe familie

NAW-gegevens, BSN, bevindingen psychiater, alle relevante
soclaal/maetscheppelfjke
informatie.
NAW van directe familie

Burgemeester

Vermissingen van rijbewijs

Verwerking van rijbewijsaanvragen,
(inclusieffraudebestrijding)

bli k
Pu re

Aanvrager

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

inhoudingen en vermissingen

Nee

OM
Andere gemeenten in verband met vermissing
RvlG (landelijk register ingenomen en
vermissingen)
IND (inzake vreemdelingen- en vluchtelingen
paspoorten)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geautoriseerde afnemers Basis Registratie
Personen

1, sub e van de AVG

artikel 6, lid 1, sub e van de AVG

Makelaar
RDW
Betrokkene

Openbaar

register verwerkingen

persoonsgegevens

door gemeente

Versie: 0.1

Verantwoordelijke

Naam verwerking

Doel verwerking

Burgemeester,
cellegevan
burgemeester en
wethouders

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de Algemene
plaatselijke verordening

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Algemene
plaatselijke verordening

Burgemeester,
college van
burgemeester en
wethouders,
gemeenteraad
Burgemeester,
college van
burgemeester en
wethouders,

Publiek/privaat

categoriei!n van betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

Publiek

Indieners van bezwaar-, beroep en hoger
beroepschriften en voorlopige voorzieningen,
gemachtigden, eventuele

gegevens gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
omstandigheden waarop het bezwaarschrift of de gerechtelijke

(derde)belanghebbenden.

procedure betrekking heeft.

en

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening overige

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

Ingebrekestelingen

Het registreren en op een juiste manier afhandelen van
ingebrekestellingen.

Publiek

Publiek

Burgemeester/
college van
burgemeester en
wethouders/Gemeente
raad

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

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

Burgemeester!
college van
burgemeester en
wethouders/Gemeente
raad

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

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

Burgemeester/
college van
burgemeester en
wethouders/Gemeente
raad

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
van bestuur

Publiek

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

Publiek

Publiek

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

€ 3,50 regeling tegemoetkoming
schoonmaakondersteuning

college van
burgemeester en
wethouders

Aangehaakte gegevens

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

college van
burgemeester en
wethouders

Aansprakelijkstellingen: het verhalen van
schade door de gemeente

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

Het behandelen van aanvragen voor € 3,50 regeling
tegemoetkoming kosten schoonmaakondersteuning.

Indieners van ingebrekestellingen.

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

en

college van
burgemeester en
wethouders

kosten

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

Publiek

Publiek

Ingeschrevenen

Basis Registratie Personen

Schadeveroorzakers
Belangenbehartigers
Getuigen

Wet/Taak/Taak accent

Herkomst gegevens

Doorgifte aan een
derde land of
internationale

Nee

Gemachtigden, 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).

artlkel

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

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

Ja (via
DigiD)

Ja, mogelijk gegevens
betreffende gezondheid

Gemachtigden, mogelijk politie, mogelijk
Openbaar Ministerie, externe commissie
bezwaarschriften (in het geval van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure),
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State of Centrale Raad van Beroep (in het geval
van hoger beroepsprocedure).

artikel Glid 1, sub e van de AVG

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

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

Ja

Nee

Geen

artikelGlid 1, sub e van de AVG

Hoofdstuk G, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht

Betrokkene

Nee

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Categorieën van ontvangers

NAW, BSN (indien via OigiO), e-metladres, telefoonnummer, evt.

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.

NAW, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, evt. gegevens
gemachtigde, gegevens met betrekking tot de feiten en
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
procedure betrekking heeft.

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

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

NAW, contactgegevens, ultkerîngsspeclflcatle,
bewijsstukken van andere inkomstenbronnen,
kentekenbewijs

Aanvragers

Rechtmatige grondslag

BSN

loonstrook of
bankafschriften,

Ja (via
DigiD)

Ja (indien
via OigiD)

Ja (via
DigiD)

ja (via
OigiO)

kopie Nee

Hd 1 ,sub e van de AVG

Evt. gegevens betreffende
de gezondheid

Gemachtigde(n), externe commissie
bezwaarschriften (in het geval van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure),
artikel Glid 1 ,sub e van de AVG
Centrale Raad van Beroep (in het geval van hoger
beroepsprocedure).

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

Nee

Gemachtigden, 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).

artlkel êlld 1 ,sub e van de AVG

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

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

Nee

Gemachtigden, 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).

artikel G1id 1 ,sub e van de AVG

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

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

ArtikelGlid 1, sub c van de AVG

Algemene wet bestuursrecht,
Artikel 2.2.3 van de Wm0201S,
artikel 20 van de Nadere regels
maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp gemeente BorgerOdoorn 201S, artikel 2 van de
Besluit maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp
gemeente Borger-Odoorn 201S

Betrokkene

Nee

artikel G lid 1, sub e van de AVG

Diverse wetgeving
publiekrechtelijke taken,
Kieswet

Afgeleid gegeven uit de Basis
Registratie Personen,
Medewerkers gemeente

Nee

artikel Glid 1, sub e van de AVG

Boek 6, titel3 Burgerlijk
Wetboek

Betrokkenen
Voorliggende processen
Verzekeringsmaatschappij
Politie

Nee

Nee

Zorgaanbieders,

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

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

Nee

verzekerîngsmaatschapprj
toepassing)

Nee

ë

dienten

overheidsorganen

(indien van

Nee

Openbaar

register

Verantwoordelijke

verwerkingen

persoonsgegevens

door gemeente

Naam verwerking

Versie:O.1

Doel verwerking

Publiek/privaat

categorieën van betrokkenen

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

categorie!!n van persoonsgegevens

BSN

Aanvragers

Nee

Nee

Nee

Aanvragers

artikel Glid 1, sub e van de AVG

Artikel 5:13 Algemene
plaatselijke verordening

Aanvragers

Nee

Nee

Nee

Aanvragers

artikel Glid 1, sub e van de AVG

Artikel15 Leegstandswet

Aanvragers

Nee

Nee

Nee

Aanvragers

artikelGlid I, sub e van de AVG

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

Aanvragers
Voorliggende processen

artikel6lid

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

Aanvragers

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

College van
burgemeester
wethouders

Aanvraag vergunning kledinginzameling

Behandelen aanvraag voor het houden van een kledinginzameling

Publiek

Aanvragers

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

e-mailadres,

en

College van
burgemeester
wethouders

Aanvraag vergunning Leegstandswet

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

Aanvragers

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

e-mailadres,

en

college van
burgemeester
wethouders

en

Aanwezigheidsvergunning
Kansspelautomaen/kansspelautomaten
vergunning

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

Ondernemers, beheerders en bedrijfsleiders
van de desbetreffende inrichtingen
Eigenaar automaten

Vergunningaanvrager:
NAW, KvK, telefoonnummer,
speelautomaten.
automaten:
eigenaar/bedrijf automaten,

college van
burgemeester
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

en

en

Adresonderzoeken

Actueel houden Basis Registratie Personen

Afhandelen verzoeken op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur

Behandelen van verzoeken die betrekking hebben
op een verzoek om openbaarheid van
doeurnenten.

Nee

Wet op de kansspelen

Publiek

van aanvragers

Betrokkene
Inlichtingenbureau
UWV
Suwinet
DUO
Makelaar
Belastingdienst
Gemeentelijke Kredietbank
IND/COA/Vluchtelingenwerk

artikelG1id 1, sub e van de AVG

Aanvraag loterij

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

e-mailadres,

en

1. Aanvragers
2. Vertegenwoordigers

artikel 61id 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 celale
zekerheidswetgeving

Aanvragers

College van
burgemeester
wethouders

Publiek

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

Nee

Publiek

Het beoordeling en afhandelen van aanvragen kwijtschelding
gemeentelijke belastingen

Doorgifte aan een
derde land of
internationale

Nee

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.

Administratie kwijtscheldingen

Herkomst gegevens

Ja, gegevens over
gezondheid

Aanvraag levensonderhoud

en

Wet/Taak/Taak accent

Ja

en

college van
burgemeester
wethouders

Rechtmatige grondslag

categorieën van ontvangers

Aanvrager:
NAW, telefoonnummer, e-mail adres, BSN (Identiteitsbewijs en of
verblijfsvergunning), KvK (Winst/verlies/balansrekening
onderneming), ROW (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 nodle. huurovereeenkomsten
en betaalbewiizen huur.

college van
burgemeester
wethouders

Publiek

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

1. NAW, BSN, geboortedatum,
en vermogensgegevens
2.NAW

e-mailadres, soort en aantal

huurovereenkomst

aanslagnummers,

Eigenaar
NAW, KvK,
kansspelautomaten

bij twijfel inkomensJa

Publiek

In onderzoek gestelden
Melder
Personen bij wie navraag wordt gedaan.

In onderzoek gestelde gegevens:
Basis Registratie Personen (waaronder BSN), inclusief de aanduiding
in onderzoek, onderzoeksdossier.
Melder:
naam,
contactgegevens.

Publiek

De indiener (of zijn gemachtigde) van het
verzoek
Eventueel derde-belanghebbenden
(bijvoorbeeld diegene die om een zienswijze
wordt gevraagd)

NAW, e-mailadres, telefoonnummer
en alle overige persoonsinformatie die in het
verzoek of de verzochte documenten staat vermeld.

Ja

Nee

Inlichtingenbureau

Nee

Externe partijen die inlichtingen over de
betrokkene kunnen verschaffen, zoals ouders,
werkgever, SVB, woningcorporaties, sociaal
team, werkplein Emmen, afnemers Basis
Registratie Personen, melder (indien van
toepassing)

1, sub e van de AVG

artikel G lid 1, sub e van de AVG

Wet Basis Registratie Personen

Artikel 3 en 6 van de Wet
openbaarheid van bestuur,
Algemene wet bestuursrecht
Nee

Nee

Andere betrokken bestuursorganen
toepassing)

(indien van

artikelGlid 1, sub e van de AVG

"stukken opvragen/verzamelen
"stukken beoordelen op grond
van de Wet openbaarheid van

Via GBLT en Noordelijk
Belastingkantoor ontvangen wij
via hun beveiligde
websites/portals de aanvragen en nee
de beoordelingen van de
aanvragen.
Terugmelding in- en extern
Post retour
Deurwaarders
Nieuwe bewoners
Verhuurder
Instellingen
Interne (collega's) en externe
afnemers

Nee

Betrokkene
~~:~~:g:;t~::::~essen

Nee

bestuursorganen

bestuur (artikel10 en 11)

college van
burgemeester
wethouders

en

Afhandelen verzoeken op grond van de Wet
hergebruik overheidsinformatie

Behandelen van verzoeken op grond van de Wet hergebruik
overheidsinformatie.

Publiek

Oe indiener van het verzoek
Eventueel derde-belanghebbenden

NAW, e-rnaliadres, telefoonnummer
en alle overige persoonsinformatie die in het
verzoek of de documenten staat vermeld.

college van
burgemeester
wethouders

en

Afsprakensysteem

Maken van afspraken door klanten en medewerkers
gemeente Borger-Odoorn

Publiek

Aanvrager

Naam, voornamen, BSN, geboortedatum,
mailadres, onderwerp, datum afspraak.
Eventueel: aanvulling via vrij tekst veld.

van de

adres, telefoonnummer,

Nee

e- Ja (via
DigiD)

Nee

Andere betrokken bestuursorganen
toepassing)

Nee

Interne behandelaar

(indien van

Artikel Glid 1, sub e van de AVG

artikelGlid 1, sub e van de AVG

Algemene wet bestuursrecht
Wet hergebruik
overheidsinformatie

Betrokkene
Voorliggende processen
Andere betrokken
bestuursorganen

Nee

artikel160 Gemeentewet

Betrokkene
Makelaar

Nee

Openbaar

register verwerkingen

Verantwoordelijke

persoonsgegevens

door gemeente

Naam verwerking

Doel verwerking

college van
burgemeester
wethouders

en

Afvalstoffenheffing

college van
burgemeester
wethouders

en

APPA regeling oud-wethouders
/pensioenuitkeringen
(oud)
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

en

Versie: 0.1

Publiek/privaat

Publiek

Registratie afval aanbieding en maken aanslagbiljet.

Berekenen, vastleggen en betalen van uitkeringen LV.m.
beeindiging van dienstverband/ wethouderschap en daaraan
gelieerde betalingen

Begraafplaatsadministratie

Registratie en administratie

van de gemeentelijke

begraafplaats

en

Begraafplaatsadministratie:
aanvragen
particuliere (urn-)graven en grafmonumenten

Reglstratle en administratie van de gemeentelijke begraafplaats
m.b.t. particuliere (urn-)graven en grafmonumenten

en

Begraafplaatsadministratie:
ruimingen

Registratie en administratie van de gemeentelijke
m.b.t. opgravingen en ruimingen

opgravingen,

Belastingen (heffen): bepalen juiste
vermelding van gebruikers zodat deze aan het
en

juiste object gekoppeld kunnen worden;
verwerken koppeling Burgerzaken; KvKmutaties verwerken; leegstandcontrole

begraafplaats

en

Rechthebbenden,
overledenen

contactpersonen

familie

Publiek

Rechthebbenden,
overledenen

contactpersonen

familie

Gebruikers / eigenaren (niet-)woningen

Artike115.33 van de Wet
Milieubeheer,
Afvalstoffenverordening,
ultvoermgsbeshnt
Afvalstoffenverordening

Herkomst gegevens

Doorgifte aan een
derde land of
lnternatlcnale

Chip minicontainer
Afvalpasje

Nee

~e:~:~::rne

nee

Rechthebbenden en contactpersonen familie:
NAW-gegevens, BSN, geboortedatum, contactgegevens, relatie tot
overledene.
Ja
Overledenen:
Naam,
BSN, geboorteplaats en -datum, geslacht, burgerlijke staat, datum en
plaats overlijden, datum begraven/bijzetten, grafnummer.

Nee

Rechthebbende
Belanghebbende
Uitvaartverzorgers

artikel6lid

1, sub e van de AVG

Wet op de Ujkbezorging
Verordening algemene
begraafplaats
legesverordening

Begrafenisondernemers
Makelaar suite
Betrokkenen

Nee

Rechthebbenden en contactpersonen familie:
NAWgegevens, BSN, geboortedatum, contactgegevens, relatie tot
overledene.
Ja
Overledenen:
Naam,
BSN, geboorteplaats en -datum, geslacht, burgerlijke staat, datum en
plaats overlijden, datum begraven/bijzetten, grafnummer.

Nee

Rechthebbende
Belanghebbende
Uitvaartverzorgers

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Wet op de lijkbezorging
Verordening algemene
begraafplaats
Legesverordening

Begrafenisondernemers
Makelaar suite
Betrokkenen

Nee

NAWRechthebbenden en contactpersonen familie:
gegevens, BSN, geboortedatum, contactgegevens, relatie tot
overledene.
Ja
Overledenen:
Naam, BSN, geboorteplaats en -datum, geslacht, burgerlijke staat,
datum en plaats overlijden, datum begraven/bijzetten, grafnummer.

Nee

Rechthebbende
Belanghebbende

artikel 61id 1, sub e van de AVG

Wet op de lijkbezorging
Verordening algemene
begraafplaats
Legesverordening

Makelaar suite
Betrokkenen

Nee

NAW, BSN en financiële gegevens

Ja

Aanvrager, indieners zienswijze en (derde)belanghebbenden, externe adviespartijen

:~:~::~:;:;;~:t~eft
privaat

Publiek

Bevolkingsadministratie

1. Persoonsregistratie op basis van de Wet basisregistratie
personen.
2. Gegevensverstrekking aan afnemers en derden.

Publiek

Ingezetenen van de gemeente

Bewegingsonderwijs

Sportstimuleringjeugd

Publiek

Kinderen die basisonderwijs volgen

basisonderwijs

accent

Nee

artikel 6 lid 1 ,sub e van de AVG

artikel131 e.v. van de Algemene

Belastingdienst

artikel61id 1, sub b van de AVG

RAET

gebruiker, eigenaar, LV-Wal

artikel 6lid 1, sub e van de AVG

pensioenwet politieke
ambtsdragers

Artikel 220 - 22gb Gemeentewet
juncto art. 47-51 AWR
(inlichtingenplicht); art. 31 Wet
Wal, artikel37b wet Wal

Artikel 220 _ 22gb Gemeentewet
juncto art. 47-51 AWR

Bestuursrechtelijke handhaving: registreren op welk adres welke
overtreding is geconstateerd, wie de overtreder is en moet
worden aangeschreven, of de overtreding is
beélndtgd en hoe, of er dwangsommen zijn verbeurd en worden
ingevorderd.

handhaving

Afdeling Bestuurs- en concernondersteuning,
duster Financieel Beleid en Controlling

Wet/Taak/Taak

Nee

Aanvragers:
NAWgegevens, e-mailadres, kadastergegevens, telefoonnummer
Indieners zienswijze en lderdel-beJanghebbenden:
NAWgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, kadastergegevens
Externe adviespartijen:
naam contactpersoon, adres bedrijf, inhoud inzienswijze, kan
persoonlijke Ioformatre bevatten.

Bestemmingsplanprocedures
inspraak

college van
burgemeester
wethouders

Publiek

Rechtmatige grondslag

Ja

Naam, e-mailadres, evtueel telefoonnummer,
aanvraag

1. Het op aanvraag voeren van een bestemmingsplanprocedure
2. Het op eigen initiatief voeren van een
bestemmingsplanprocedure
3. Het sluiten van anterieure overeenkomsten ten behoeve van
bestemmingsplanprocedures
4.
Inspraak (zienswijze) voor een ieder bij het
vaststellen van bestemmingsplannen.

en

familie

Categorieën van ontvangers

Nee

die aanspraak kunnen maken NAW, BSN, kopie legitimatiebewijs, geboortedatum, salarisgegevens,
betalingsgegevens (betaalwijze, rekeningnummer),
loonheffingskorting ja/nee, gegevens partner, indien van toepassing:
NAW, geboortedatum

contactpersonen

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Nee

Aanvragers van archiefstukken

Het verstrekken van archiefstukken aan aanvragers

Bestuursrechtelijke

tijdstip leging, volume aanbieding,

Publiek

Beschikbaarstelling van archiefstukken
analoog of digitaal

college van
burgemeester
wethouders

Rechthebbenden,
overledenen

Adres minicontainers,
aantal aanbiedingen

(potentiële) eigenaren / gebruikers

en

en

op pensioen

Borger-

Publiek

college van
burgemeester
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

Elk huishouden binnen de gemeente
Odoorn

BSN

Het actueel houden van kadastergegevens koppelen aan
Walobjecten en GBA-V-controle op natuurlijke
personen; Wal-mutaties o.b.v. BAG-mutaties;
Wal-mutaties o.b.v. afgegeven
omgevingsvergunning t.b.v. de activiteit bouwen,
gebruikswijzigingen; huur- en verkoopinfo
verzamelen; (start van processen heffen en
invorderen van belastingen)

en

en

Publiek

Categorieën van persoonsgegevens

NHR; Ka~er dik
I
van Koop an e; Ma e aar

Nee

(levering gegevens aan LV-Wal)

Belastingen (waarderen, heffen)

inclusief

van betrokkenen

Oud-wethouders
Publiek

Controle op volledigheid bij mutaties van gebruik / eigenaren niet
woningen. Juiste waarde en correcte eigenaar / gebruiker object
bepalen. (de controle vindt plaats in het kader van heffing
Publiek
belastingen)

college van
burgemeester
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

categorieën

4-12jaar

NAW, BSN, e-rnailadres, telefoonnummer, geboortedatum,
A-nummer (GBA), kadastraal subjectnummer

geslacht,

inhoud van de

Ja

Nee

Eigenaren/gebruikers,

Mogelijk

Mogelijk

Aanvrager

Nee

Iedereen die kennis neemt van de openbare
stukken, indieners zienswijze, aanvrager,
adviesbureaus, Afdeling Bestuursrechtspraak
de Raad van State, college van burgemeester
wethouders, gemeenteraad

Nee

NAW, telefoonnummer, e-malladres, aard van het delict, illegale
activiteit, proces-verbalen toezichthouders, controlerapporten, foto's
met betrekking tot de overtreding, handelen in afwijking van wet- en Nee
regelgeving of vergunning.

Overtreder
Verzoeker
Derde belanghebbenden

NAW gegevens, BSN, geboortegegevens,
Borger-Odoorn

huwelijksgegevens,
kindgegevens

reisdocumenten,

LV-WOl

Regionale Uitvoeringsdienst
Nee

artikel6lid 1, sub e van de AVG

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Drenthe

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
Politie (indien van toepassing)

(inlichtingenplicht); art. 31 Wet
Extern:
Wal, artikel 37b wet Wal
(levering gegevens aan LV-Wal) Kadaster;
NHR; KvK

Archiefwet , artikel108 juncto
artikel160,
lid 1 van de Gemeentewet
Zienswijzen indienen volgens
artikel3.8lid 1 van de Wet

van artikel6lid 1, sub e van de AVG
en

beperkingen

lk I I'd
b
d
art! e 6 I 1, su evan e AVG

Openbaar Ministerie (indien van toepassing)

ruimtelijke ordening en afdeling
3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht

Vaardigheiden van het kind (o.a. motoriek), NAW-gegevens,
telefoonnummer van ouders

Nee

Betrokkene

Nee

Betrokkenen
Kadaster
Stroomlijn

Nee

Voorliggende processen

hoofdstuk 5 van de Algemene

KvK

wet bestuursrecht,
Gemeentewet, Bijzondere
wetten, Algemene plaatselijke
verordening, Verordening

Stroomlijn, Makelaar
Betrokkenen
Toezichthouder
Voorliggende processen

oudergegevens,

nationaliteitsgegevens,

Intern:
~~~ea (Stroomlijn); Burgerzaken;

Nee

Ja

Nee

Betreffende inwoner, afnemers en derden

artikel6lid

1, sub e van de AVG

Wet Basis Registratie Personen

Betrokkene
Voorliggende processen
Andere gemeenten

Nee

Nee

Evt. medische gegevens

Ouders

artikel6lid

1, sub e van de AVG

Artikel108 van de
Gemeentewet

Betrokkene

Nee

Openbaar

register

verwerkingen

persoonsgegevens

door gemeente

Versie: 0.1

Verantwoordelijke

Naam verwerking

Doel verwerking

PUbliek/privaat

college van
burgemeester en
wethouders

Bezwaar, (hoger) beroep en cassatie

Het registreren en op een juiste manier afhandelen van bezwaar,
beroep, hoger beroep en cassatie

Publiek

college van
burgemeester en
wethouders

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de
leerlingenvervoer

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hcger beroepschriften
voorlopige voorzieningen ten aanzien van leerlingenvervoer

college van
burgemeester en
wethouders

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkklng tot de
leerplichtwet1969

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften en
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de leerplichtwet1969

college van
burgemeester en
wethouders

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de
Participatiewet

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Partidpatiewet

en

en

college van
burgemeester en
wethouders

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de Wet
algemene bepalingen omgevingswet

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

college van
burgemeester en
wethouders

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de Wet
gemeentelijke schuldsanering

Behandeling van bezwaar-, beroeps en hoger beroepschriften en
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Wet gemeentelijke
schuldsanering

college van
burgemeester en
wethouders

Bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige
voorziening met betrekkking tot de Wet
maatschappelijke ondersteuning2015 en de
Jeugdwet

Behandeling van bezwaar-, beroep en hoger beroepschriften
voorlopige voorzieningen ten aanzien van de Wet
maatschappelijke ondersteuning2015 en de Jeugdwet

college van
burgemeester en
wethouders

Bijhouden van telefoonnummers
uitgegeven worden en zijn.

1.
2.
3.
4.

college van
burgemeester en
wethouders

Blijversleningen

college van
burgemeester en
wethouders

:t~~~ngewone ambtenaren

College van
burgemeester en
wethouders

Carbid

college van
burgemeester en
wethouders

Centrale administratie van
medewerkergegevens
met toegangsrechten

College van
burgemeester en
wethouders

Collectevergunning

college van
burgemeester en
wethouders
college van
burgemeester en
wethouders
college van
burgemeester en
wethouders

die

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

Registratie buitengewone

ambtenaren van de burgerlijke stand

Drukken stempassen

Duurzaamheidsleningen

Rechtmatige grondslag

Wet/Taak/Taak accent

Herkomst gegevens

Doorgifte aan een
derde land of
internationale

Ja (via
DigiD)

Nee

Gebruikers / eigenaren; gemachtigden,
rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad, taxateur

artikel61id 1, sub e van de AVG

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht,
artikel25 juncto 31 AWR, Wet
Waardering Onroerende Zaken

Betrokkene
Kadaster
Taxateur

Nee

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

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

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

Publiek

Publiek

Indieners van bezwaar-, beroep en hoger
beroepschriften en voorlopige voorzieningen,
gemachtigden, hoofd van de school waar
kinderen staan ingeschreven, ouders.

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

Ja (via
DigiD)

Mogelijk gegevens
betreffende gezondheid

Publiek

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

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

Publiek

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

Publiek

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

beroepschriften
Publiek

en voorlopige voorzieningen,

gemachtigden, eventuele
(derde)belanghebbenden.
In het kader van de
Jeugdwet: ouders, voogden.

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.

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.

Gemachtigden, hoofd van de school waar
kinderen staan ingeschreven, externe commissie

Ja (via
DigiD)

Ja (via
DigiD)

Mogelijk gegevens
betreffende gezondheid

Nee

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de

bezwaarschriften (in het geval van bezwaar),
artikel61id 1 ,sub e van de AVG
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure),
Centrale Raad van Beroep (in het geval van hoger
beroepsprocedure).

Mogelijk gegevens
betreffende gezondheid

Voorliggende processen

Nee

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

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

Gemachtigden, externe commissie
bezwaarschriften (in het geval van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure),
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
artikel61id 1 ,sub e van de AVG
State (in het geval van hoger beroepsprocedure),
Regtenale Uitvoeringsdienst Drenthe in het geval
van milieuzaken

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht,
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Besluit
Omgevingsrecht, Ministeriële
regeling omgevingsrecht,
bestemmingsplannen,
gemeentelijke en provinciale
regelgeving, Verordening
commissie bezwaarschriften (in
het geval van bezwaar)

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

bezwaarschriften (in het geval van bezwaar),
artikel 6lid 1 ,sub e van de AVG
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure),
Centrale Raad van Beroep (in het geval van hoger
beroepsprocedure).

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

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

Hoofdstuk 6, 7 en 8 van de
Algemene wet bestuursrecht,
Jeugdwet. Wet
maatschappelijke
ondersteuning2015,

Betrokkene
Voorliggende processen

Nee

Nee

bezwaarschrift of de gerechtelijke procedure betrekking heeft.

DigiD)

Mogelijk gegevens
betreffende gezondheid

Gemachtigden, externe commissie
bezwaarschriften (in het geval van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure),
artikel6lid 1 ,sub e van de AVG
Centrale Raad van Beroep (in het geval van hoger
beroepsprocedure).

Nee

Nee

Geen

artikel61id 1, sub f van de AVG

Intern beheer en beveiliging

ZiggojVodafone

Burgerlijk Wetboek
Verordening blijverslening
Borger-Odoorn

Betrokkene Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland (SVN) Nee

NAW, BSN (indien via DigiD) e-mailadres, telefoonnummer, gegevens
met betrekking tot de feiten en omstandigheden waarop het
Ja (via

Publiek

Medewerkers in dienst van of ten behoeve
van de gemeente Borger-Odoorn, college van
burgemeester en wethouders.

Naam medewerker,

Publiek

Aanvragers van een blijversleningJeigenaren
woning, Sociale teams, Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland (SVN), aannemers

Aanvragers: NAW, ID-nummer of Paspoortnummer, geslacht,
geboortedatum, telefoonnummer, e-marladres, offerte van de
werkelijke kosten van de maatregelen.

Nee

Nee

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
(SVN) (kopie toewijzingsbrief)
Intern: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
(kopie toewijzingsbrief)

artikel6lid 1, sub b van de AVG,

Buitengewone ambtenaren van de burgerlijke

NAW, foto, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN,
beschikbaarheidsgevens,
korte persoonlijke tekst waarin men zich
voorsteld.

Nee

Nee

Rechtbank (in verband met beediging)
Financiële administratie
Website (groepsfoto, persoonlijke tekst)

artikel61id 1, sub e van de AVG

Nee

Nee

Aanvragers

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Publiek

Betrokkene

leerplichtwet1969, Verordenmg
commissie bezwaarschriften (in
het geval van bezwaar)

Gemachtigden, externe commissie
bezwaarschriften (in het geval van bezwaar),
rechtbank (in het geval van rechtbankprocedure),
artikel61id 1 .sub e van de AVG
Centrale Raad van Beroep (in het geval van hoger
beroepsprocedure).

Gemachtigden, indien van toepassing
Gemeentelijke Kredietbank, externe commissie
Ja (via
DigiD)

Algemene wet bestuursrecht,

telefoonnummer(s),

verbruiksgegevens.

Buitengewone ambtenaar van de
burgerlijke stand bij sollicitatie

Nee

Aanvragers

Nee

Aanvragers

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

Publiek

Personen in dienst van of werkzaam ten
behoeve van de gemeente Borger-Odoorn,
collegeleden, raadsleden

Naam, telefoonnummer (zakelijk), functiecode, team, naam
organisatie, personeelsnummer,
autorisaties

Nee

Nee

Afnemende applicaties
Microsoft (Office 365)

artikel 61id 1, sub e van de AVG

Behandelen van aanvragen voor inzameling van geld of goederen

Publiek

Aanvragers

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

Nee

Nee

Aanvragers

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Artik 5:13 Algemene plaatselijke
verordening

Aanvragers

Nee

Overzicht contraeten en contracteigenaren om contraeten te
kunnen bewaken, voortgang contractduur en termijnen

Publiek

Contactpersonen van
leveranciers/wederpartijen

Naam, zakelijke contactgegevens, functie.
Bedrijf: NAW, KvK nummer, IBAN-nummers.

Nee

Nee

Accountant

artikel 61id 1, sub b van de AVG

Intern contractbeheer

Contractpartners

Nee

Het drukken van stempassen

Publiek

Kiesgerechtigden van de gemeente BorgerOdoorn

NAW, geboortedatum

Nee

Nee

DataBMailservice

artikel6lid 1, sub e van de AVG

artikel J7 van de Kieswet

artikel6lid 1, sub b van de AVG,

Burgerlijk Wetboek
Verordening
duurzaamheidslening
Odoorn

Active Directory aanmelden medewerkers
beschikking krijgen over de
juiste toegangsrechten om hun werk uit
te voeren op het netwerk.

e-rnaüadres,

artikelen 1:16, 1:16a Burgerlijk
Wetboek, artikelen 1 tim 5
Bbs

Publiek

Het behandelen van melding tot bezigheden van carbid

of contractmanagement

categoriei!:n van ontvangers

Mogelijk gegevens
betreffende gezondheid

stand, betrokkenen

Contractenregister
(alle domeinen)

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Ja (via
DigiD)

en

van aanvragen voor blijversleningen

NAW, BSN (indien via DigiD), e-mailadres, telefoonnummer,
gegevens met betrekking tot de feiten en omstandigheden waarop
het bezwaarschrift of de gerechtelijke procedure betrekking heeft.
Gegevens over het object of subject van de belasting, waaronder
taxatierapport.

BSN

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

en

Communicatie mogelijk maken door middel van telefonie
Registratie van simkaarthouders
Verbruik op simkaart vastleggen
Facturering

categorieën van persoonsgegevens

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

Indieners van bezwaar-, beroep en hoger

Het behandelen

van de burgerlijke

Categoriei!:n van betrokkenen

zodat zij de

Het behandelen van aanvragen voor blijversleningen en
duurzaamheldstenmgen

Publiek

Aanvragers van een duurzaamheidslening,
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
(SVN)

e-mailadres,

Aanvragers: NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer,
e-mailadres, eigenaar woning, ander aangevraagde
duurzaamheidsleningen.

Ja

Nee

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
(SVN) (kopie toewijzingsbrief)

Artikel2:73A Algemene
plaatselijke verordening

artikel160 lid 1 van de
Gemeentewet, artikel 125
van de Ambtenarenwet

Borger-

Team Personeel en Organisatie

Basis Registratie Personen

Nee

Betrokkene Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland (SVN) Nee

Openbaar

register

verwerkingen

persoonsgegevens

door

gemeente

Versie:

Categorieën van persoonsgegevens

Verantwoordelijke

Naam verwerking

Doel verwerking

Publiek/privaat

Categorieën van betrokkenen

college van
burgemeester en
wethouders

E-Dienstverlening

Het digitaal aanbieden van diensten aan de burger

Publiek

Personen die via de website van de gemeente NAW, BSN (DigiD), contactgegevens, inhoud van de vraag, melding.
een product, dienst of informatie aanvragen of Bedrijfsgegevens indien van toepassing (KVK, NAW,
een melding doen
contactgegevens)

college van
burgemeester en
wethouders

Financiële administratie gemeente BorgerOdoorn

Betalen van nota's, versturen van nota's, Invorderen en bewaken
van inningen

Publiek

Debiteur/crediteur

college van
burgemeester en
wethouders

Fraudeonderzoek ingevolge sociale
zekerheidswetgeving

Vaststellen rechtmatigheid verstrekte/te verstrekken uitkering
door middel van vergelijking van door de aanvrager opgegeven
gegevens met de feitelijke situatie door middel van verschillende
instrumenten, waaronder waarneming ter plaatse

Publiek

1. Aanvrager, partner en (meerderjarige)
kinderen aanvrager
2. Onderhoudsplichtigen van de
uitkeringsgerechtigden en kinderen
3. Overige inwonenden bij
uitkeringsgerechtigden
4. Derden

NAW, Banknummer, debiteuren-/crediteurennummer,
nummer, aanmaning/herinnering, BTW-nummer

BSN

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Categorieën van ontvangers

Rechtmatige grondslag

Wet/Taak/Taak accent

Herkomst gegevens

Doorgifte aan een
derde land of
internationale

Ja

Mogelijk, afhankelijk van
proces (bijvoorbeeld
gegevens over gezondheid)

Geen

artrkelë lid 1, sub e van de AVG

Uitvoering publiekrechtelijke
taken

Betrokkene
Makelaar

Nee

Nee

Accountant
Cannock Chase

artikel Glid 1, sub c van de AVG

Besluit begroting en
verantwoording (BBV)

Facturen van leveranciers
Voorliggende processen
KVK
Makelaar

Nee

Gegevens over gezondheid
(beperkt)

Politie
RBD, FIOD
Openbaar Mimsterie, banken, waterschap,
nutsbedrijven, UWV, Sociale Vezekeringsbank

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Algemene wet bestuursrecht,
IOAW, IOAZ, Bbz, Sociale
zekerheidswetgeving,
Participatiewet, Wet Suwi,
en artikel141 van het Wetboek
van Strafvordering

Onderzoeksbronnen Sociale
Recherche, Makelaar, KvK,
Kadaster,Suwinet

Nee

factuur, KvK- Nee

1. NAW, BSN, geboortedatum
Uitkeringsgegevens en overige inkomensgegevens, financiële
gegevens, vermogensgegevens, relevante arbeidsmarktgegevens,
gegevens bijzondere bijstand, inhoudingen voor derden, feitelijke
vergelijkingsresultaten onderzoek onderhoudsgegevens, gegevens
over gezondheid (beperkt), gegevens over strafrechtelijk en
hinderlijk gedrag
2,3 en 4 NAW: inkomensgegevens, geboortedatum en overige
gegevens zichtbaar in Suwinet (afhankelijk van situatie)

Ja

Beleidsregels
Gehandicaptenparkeerkaart en parkeerplaatsen.
college van
burgemeester en
wethouders

Gehandicaptenparkeerkaarten

Uitvoering regeling gehandicaptenparkeerkaart

Publiek

Aanvrager

NAW, kopie 10, BSN, geboortedatum en -plaets, klantnummer,
telefoonnummer, eventueel keuringsgegevens, pasfoto.

Ja

Gegevens over gezondheid

Keuringsarts
RDW

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Betrokkene
Besluit administratieve
Makelaar
bepalingen over het wegverkeer Keuringsarts
Regeling
gehandicaptenparkeerkaart
Wegenverkeerswet 1994

Nee

Beleidsregels
Gehandicaptenparkeerkaart en parkeerplaatsen.
college van
burgemeester en
wethouders

NAW, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, kenteken auto,
aanwezigheid gehandicaptenparkeerkaart

Ja

Gegevens over gezondheid
(rolstoelgebonden,
omschrijving invaliditeit)

Alleen intern
Keuringsarts (Treva)

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Geldleningenadministratie

Bijhouden verstrekte en gegarandeerde leningen aan instellingen Publiek
en particulieren, en monitoren terugbetalingsproces/rente

Contactpersonen van instellingen die een
lening hebben

Naam contactpersoon, emailadres. telefoonnummer
NAW gegevens instelling, saldo lening, instelling, leningnummer
(gegarandeerde lening)
Particuliere leningen: gegevens betreffende de reden van
verstrekking.

Nee

Nee

Accountant

artikel6lid 1, sub b van de AVG

Burgerlijk Wetboek

Betrokkene
Geldverstrekker

Nee

Gemeentelijk archief

Archiveren van documenten op grond van de Archiefwet

Alle personen die voorkomen in de
archiefbescheiden van de gemeente BorgerOdoorn

Alle gegevens die voorkomen in de archiefbescheiden

Ja

Ja

Mede-overheidsorganen (in verband met
onderzoek of projecten), medewerkers die
archiefbescheiden opvragen, externe verzoeken

artikel6lid 1, sub cvan de AVG

Archiefwet

Andere afdelingen

Nee

Medewerker: Naam, functie, afdeling, incidentgegevens, zoals aard
van de melding, bijv. vorm (verbaalof lichamelijk) en ernst van het
incident/accident, medische gegevens (bijvoorbeeld gegevens over
Ietschelschade), datum, locatie en situatiegegevens, informatie over Nee
de nazorg
Naam leidinggevende en/of afhandelaar
Dader, indien bekend: NAW, contactgegevens en maatregel en actie.

Medische gegevens

Leidinggevende/afhandelaar
Vertrouwenspersoon
Politie (eventueel)
Arbeidsinspectie

artikel6lid 1, sub c van de AVG

artikel3 van de Arbowet, nader
uitgewerkt in Arbobesluit en
Arbocatalogus Agressie en
Geweld 2.0, sector Gemeenten
en gemeentelijk
agressieprotocol

Medewerker, leidinggevende

Nee

NAW, kopie 10, objectgegevens, notarisgegevens, post en
factuuradres. Bij pachtovereenkomsten ook KVK-gegevens
Huur: NAW, KVK-gegevens,oppervlakte grond

Nee

Bij pachters: Grondkamer, notaris of optant

artikel6lid 1, sub b van de AVG

Burgerlijk Wetboek

Betrokkenen
KvK
Makelaar
Stroomlijn
MijnRVO (pachtovereenkomst)

Nee

artikel 6lid 1, sub e van de AVG

Gemeentewet
Verordening gemeentelijke
onderscheidingen, Wet instelling
van de Orde van
Oranje-Nassau, artikel 9 van het Voordragers

Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats

college van
burgemeester en
wethouders

college van
burgemeester en
wethouders

college van
burgemeester en
wethouders

college van
burgemeester en
wethouders

Publiek

Publiek

Gemeentelijk incidentenregistratie systeem
(GIR)

Registratie en behandeling van ongevallen, agressie en
ongewenst gedrag. Centraaloverzicht van personen die zich
misdragen

Publiek

Medewerker die incident of accident
ondervindt,leidinggevende/afhandelaar,
'dader'

Gemeentelijk vastgoed
eigendommenregistratie

1. Registratle van gemeentelijke vastgoed eigendommen,
gemeentelijke grond en de gebruikers en overeenkomsten die
daarop rusten.
2. Monitoren van proces rond beheer, verhuur en verkoop

Privaat

Eigenaren, gebruikers, kopers, verkopers,
huurders, pachters van onroerende zaken en
beperkt gerechtigden, gelnteresseerden en
optanten

college van
burgemeester en
wethouders

Gemeentelijke onderscheidingen

college van
burgemeester en
wethouders

Globespotter/Streetsmart

college van
burgemeester en
wethouders

Betrokkene
Artikel132a van het Reglement
Makelaar
Verkeersregels en
Keuringsarts
Verkeerstekens, Besluit
admlnlstratleve bepalingen over
het wegverkeer

Aanvrager

Gehandicaptenparkeerplaats

Handhaving kinderopvang

Waarderen namens de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders van een persoon met
maatschappelijke verdiensten met een gemeentelijke
onderscheiding

Publiek

Visuele ondersteuning bij de implementatie en het beheer van
wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid,
ontwikkeling van bouwplannen, voorbereiding van
werkzaamheden in de openbare ruimte

Publiek

Handhaving kinderopvangvoorzieningen die wel/niet voldoen aan
de wet- en/of regelgeving
Publiek

Kandidaat en voorstellers

Personen die in beeld komen

Houder van kindercentrum (buitenschoolse
opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal),
gastouderbureau of gastouders

Kandidaat:
geboortedatum, reden toekenning/afwijzing, advies.
Voorstellers:
reden voordragen

Ja, kopieID

NAW,
NAW,

Nee

Evt. gegevens over
gezondheid

Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders

Nee

Nee

Reglement op de Orde van de
Nederlandse Leeuwen de Orde
van Oranje-Nassau

Beeldmateriaal

Nee

Nee

Alle medewerkers van de gemeente BorgerOdoorn, derden

artikel6lid I, sub e van de AVG

NAW van betrokkenen/aanvrager, BSN, telefoon, rechtsvorm, KvKw
nummer, email, website, aantal kindplaatsen
Kopie geldig identiteitsbewijs
Kwalificatiestukken (diploma's)
AdviesGGD
Besluit en motivatie
Naam, telefoonnummer en e-mail contactpersoon

Ja

Nee

Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Landelijke Register
Kinderopvang, GGD, kindercentra, gastouders,
gastouderbureau

artikel G1id

t, sub e van de AVG

Diverse wet- en regelgeving
publiekrechtelijke taken

Cyclomedia

Nee

Algemene wet bestuursrecht,
Wet Kinderopvang, Besluit
registratie Kinderopvang

GGD/Houders

Nee

0.1

Openbaar

register

verwerkingen

persoonsgegevens

door gemeente

Versie: 0.1

Verantwoordelijke

Naam verwerking

Doel verwerking

Publiek/privaat

categorieän van betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

BSN

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Categorieën van ontvangers

Rechtmatige grondslag

Wet/Taak/Taak accent

Herkomst gegevens

Doorgifte aan een
derde land of
internationale

college van
burgemeester en
wethouders

Heffen (afvalstoffenheffing reinigingsrechten)

Opstellen van een aanslagregel m.b.t. afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten; correcte oplegging afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten

Publiek

Gebruikers

NAW, BSN en financiële gegevens

Ja

Nee

Belastingplichtige (gebruiker)

artlkel ëlid 1, sub e van de AVG

artikel15.33 Wet milieubeheer,
verordening reinigingsheffingen
2018

Interne applicatie

Nee

college van
burgemeester en
wethouders

Heffen (algemeen)

Deftnléren, aanmaken en definitief maken kohier; inrichting
belastingsysteem in kader van correcte aanslagverwerking en
beschikking. Proefdraaien kohieren, controleren voordat ze
definitief gemaakt worden.

Publiek

Gebruikers / eigenaren (niet-)woningen

NAW, BSN en financiele gegevens

Ja

Nee

gebruiker, eigenaar

artikel61id 1, sub e van de AVG

art 47 AWR (inlichtingenplicht);
art. 47bAWR

Interne applicatie

Nee

college van
burgemeester en
wethouders

Heffen (forensenbelasting)

Opstellen van een aanslagregel m.b.t. forensenbelasting;
oplegging forensenbelasting

Publiek

Eigenaren

NAW, BSN en financiele gegevens

Ja

Nee

eigenaren die, zonder in de gemeente
hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90
dagen van het belastingjaar voor zich of hun
gezin een gemeubileerde woning beschikbaar
houden

artikel61id 1, sub e van de AVG

artikel 223 Gemeentewet en
Verordening forensenbelasting
2017

Interne applicatie

Nee

college van
burgemeester en
wethouders

Heffen (OZB - Rioolheffing)

Opstellen van een aanslagregel m.b.t. OZB en rioolheffing;
correcte oplegging OZB - Rioolheffing

Publiek

Gebruikers / eigenaren (niet-)woningen

NAW, BSN en financiële gegevens

Ja

Nee

Belastingplichtige (eigenaar / gebruiker)

artikel 61id 1, sub e van de AVG

artikel 228a Gemeentewet en
Verordening Rioolheffing 2018

Interne applicatie

Nee

college van
burgemeester en
wethouders

Heffen (toeristenbelasting)

Opstellen van een aanslagregel m.b.t. toeristenbelasting;
oplegging toeristenbelasting

Publiek

Recreatieondernemers

NAW, BSN en financiële gegevens

Ja

Nee

Belastingplichtige, die gelegenheid biedttot
verblijf tegen een vergoeding

artikel6lid 1, sub e van de AVG

artikel 224 Gemeentewet en
Verordening toeristenbelasting
2017

Interne applicatie

Nee

Gedupeerden, getuigen en
belangenbehartigers

Gedupeerden:
NAW,
e-mailadres, telefoon, bankrekeningnummer, kenteken,
schadeaanrijdingsformulier, informatie met betrekking to de sitatie,
waaronder mogelijk letselgegevens, taxatierapport, mogelijk
strafrechtelijke gegevens.
Nee
Getuigen:
NAW,
telefoonnummmer, e-malladres.
Belangenbehartigers:
Naam,
contactgegevens. referentie van de zaak.

Medische gegevens

Verzekeringsmaatschappij (indien van
toepassing)
Interne afdelingen
Aannemer of andere door de gemeente
ingeschakelde partij die aansprakelijk is.

artikel6lid 1, sub b van de AVG

Betrokkenen
artikelen 6:162 en 6:174 van het
Voorliggende processen
Burgerlijk Wetboek,
Verzekeringsmaatschappij
Wegenverkeerswetgeving
Politie

Nee

NAW aanvragers, ligging locatie, gebruiksoppervlakte, gebruik.
Vaak: koppeling met de Wabo-vergunning.

Nee

Nee

Aanvragers

artikel 6lid 1, sub e van de AVG

Artikel3 Wet basisregistraties
adressen en gebouwen

Aanvrager

Nee

NAW, BSN, geboortedatum, nationaliteit, gezinssituatie, burgerlijke
staat, verblijfsstatus, zakgeldregeling, globale beschrijving
beperkingen (bijvoorbeeld rolstoelgebonden)
geloofsovertuiging (vult COA soms in op digitale formulieren)

Ja

Gegevens over de
gezondheid,
geloofsovertuiging

COA
GGZ
Vluchtelingenwerk (kunnen in zelfde systeem)
Woningbouwcorporatie: Inkomstenformulier en

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Artikel 28 van de
Huisvestingswet,
Wet inburger!ng

COA

Nee

Naam, zakelijke contactgegevens, functie.
Bedrijf: NAW, KvK nummer, IBAN-nummers, BTW nummers.
Facturen en declaraties.

Nee

Nee

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Artikel1.18 van de
Aanbestedingswet 2012

Leverancier

Nee

Ja

Mogelijk medische gegevens Externe deskundigen

artikel61id 1, sub c van de AVG

artikel 212 en 213a van de
Gemeentewet, AD/tC

Vanuit de te controleren
processen en de betrokken
applicaties

Nee

Betrokkene, Team Personeel en
Organisatie

Nee

BRP (via MKS)
Voorliggende processen
GBLT
Noordelijk belastingkantoor
Deurwaarder (Cannock Chase)

Nee

college van
burgemeester en
wethouders

Het behandelen van schades/claims

Behandelen van verzoeken tot schadevergoeding van burgers het Privaat
behandelen van schade's op andersoortige polissen

college van
burgemeester en
wethouders

Huisnummerbesluiten

Het toekenen/intrekken van (huis)nummers

Publiek

Aanvragers omgevingsvergunning bouwen,
gemachtigde van aanvrager,
eigenaar/gebruiker panden.

college van
burgemeester en
wethouders

Huisvesting en begeleiding statushouders

college van
burgemeester en
wethouders

Inkoopproces

Het inkopen van werk, leveringen en diensten, het plaatsen van
documenten ten behoeve van een aanbesteding op Tenderned

Publiek

Contactpersonen van
leveranciers/wederpartijen

Interne controlebestanden

Uitvoeren interne controle op
(veelal materiële) processen in de
gemeentelijke Interne organisatie

Publiek

Personen wiens gegevens voorkomen in de te
controleren processen (waaronder sociale
zaken, Wmo201S, salarissen, vergunningen
(Wabo), inkoop en aanbesteding, subsidies,
grondexploitatie en belastingen)

NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en de gegevens die in de

college van
burgemeester en
wethouders

college van
burgemeester en
wethouders

Intranet - Collegawijzer

Collegawijzer - smoelenboek

Publiek

Medewerkers in dienst van de gemeente
Borger-Odoorn en externen die door de
gemeente Borger-Odoorn zijn ingehuurd

Foto, voornaam, tussennaam, achternaam, mobiele nummer
bedrijfstelefoon, e-mailadres, locatie, expertise
Daarnaast: persoonlijke introductie.

Nee

Nee

Medewerkers die toegang hebben tot intranet

artikel Glid 1, sub e van de AVG

Ja

Nee

Curator
Bewindvoerder
Deurwaarder (Cannock Chase)
GBLT
Noordelijk belastingkantoor

artikel 61id 1, sub e van de AVG

Nee

Nee

Accountant
Deurwaarder (Cannock Chase)

artikel 6 lid 1, sub b van de AVG

Iedereen die de Inforrnatre bekijkt die openbaar
is gemaakt (geanonimiseerd)

artrkel ëlld 1, sub e van de AVG

college van
burgemeester en
wethouders

college van
burgemeester en
wethouders
college van
burgemeester en

Huisvesten en begeleiden van statushouders

Publiek

Statushouders

processen van de verschillende afdelingen voorkomen, zoals
inkom ens- en vermogensgegevens, eventueel bijzondere
persoonsgegevens

Invordering belastingen

Het invorderen van gemeentelijke belastingen

Publiek

Belastingplichtigen

NAW, geboortedatum, IBAN,
BSN, correspondentieadres (postbus e.d.}, naam partner, RSIN~
nummer (KvK)
Grondslag heffing/invordering
Gegevens over het object of subject van de belasting. Soms:
financiële gegevens, inhoud van gespreksverslagen.

Invordering dwangsommen, privaat- en
publiekrechtelijke vorderingen

Invorderen van dwangsommen en privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke vorderingen

Publiek/privaat

Debiteuren

NAW, verschuldigde kosten, indien van toepassing bedrijfsgegevens

Inwonerspanel en informatiebijeenkomsten

Het geven van inzicht in wat er speelt onder de Inwoners ten
behoeve van beleidsontwikkeling en monitoring (zoals ruimtelijke Publiek
-orolecterû

Informatieformulier (gezinssamenstelling, land
van herkomst)

Accountant
Adviesbureaus
Tenderned

Invorderingswet 1990
Kostenwet
Leidraad invordering
Gemeentewet

[tnvordertngswet
eurgempc Voorliggende processen
Wetboek, Gemeentewet
KVK
.J..::1::1U,

Omwonenden van projecten,
geinteresseerden

NAW, contactgegevens, foto's van de bijeenkomst.
Inhoudelijke bijdragen: kunnen persoonsgegevens bevatten.

Nee

Nee

Nee

Makelaar
Afhankelijk van onderzoek

Betrokkenen

Nee

Openbaar

register verwerkingen

verantwoordelijke

persoonsgegevens

door gemeente

Naam verwerking

Versie: 0.1

Doel verwerking

Publiek/privaat

categorieën van betrokkenen

categorieën van persoonsgegevens

BSN

Bijzondere categorie van
persoonsgegevens

Categorieën van ontvangers

Gecontracteerde professionals in de jeugdhulp /
gecertificeerde
personen en instellingen jeugdhulp
Andere zorginstellingen die een rol spelen bij het
oplossen van het gezinsprobleem
Drentse Verwijsindex
Spoed voor jeugd
Raad voor de kinderbescherming
artikel61id 1, sub e van de AVG
Veilig thuis Drenthe
Onderwijsinstellingen en voor- en vroegschoolse
instellingen
Huisarts, jeugdartsen en medisch specialisten
Sociale Verzekeringsbank
Veiligheidshuis en Justitiepartners
RMC(Emmen)

Algemene wet bestuursrecht,
Jeugdwet, Meldcode,lokale
regelgeving

Betrokkenen
Onderwijsinstellingen en voor- en
vroegschoolse instellingen
Huisarts, jeugdartsen en medisch
speetaltsten
Veilig Thuis Drenthe
GGD
Politie
Nee
Woningcorporaties
Zorgaanbieders
Sociale Teams
Vecozo
Drentse verwijsindex
Rechtbank
Raad voor de Klnderbeschermine

en

Jeugdhulp

Hulp bieden aan kinderen/jongeren en hun ouders bij opgroei en
opvoedproblemen bij vrijwillige hulpvraag en indien noodzakelijk
toeleiden naar (gedwongen) interventies

Publiek

college van
burgemeester
wethouders

en

Jubileaoverzichten:
60,65,70,75 jarige huwelijken
100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester door middel van felicitatiebrieven,
attenties of persoonlijk bezoek

Publiek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

NAW, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat,
huwelijksdatum, datum waarop jubileum bereikt.

Nee

Nee

Commisaris van de Koning
Particuliere secretariaat van de Koning (indien de
jubilaris dit zelf wenst wordt een persbericht
artikel61id 1, sub e van de AVG
naar de krant gestuurd met daarin: NAW,
telefoonnummer en datum jubileum)

artikel160 van de Gemeentewet

Makelaar

Nee

College van
burgemeester
wethouders

en

Kennisgeving incidentele festiviteit (12 dagen
regeling)

Behandelen van kennisgeving incidentele festiviteit

Publiek

Aanvragers

Contactpersoongegegevens:
NAW, telefoonnummer,
KvK-nummer, bedrijfsgegevens,
I eeeevens betreffende de aanvraae.

Nee

Nee

Aanvragers

Artikel 3:4 Algemene plaatselijke
.
veror d enmg

Aanvragers

Nee

college van
burgemeester
wethouders

en

Kinderopvang, buitenschoolse
gastouderopvang

opvang,

Behandelen van aanvragen voor tegemoetkoming in de kcsten
van kinderopvang en buitenschoolse opvang, gastouderopvang
en op basis van sociaal medische indicatie

Registreren en afhandelen van klachten over ambtenaren
(persoonsgebonden) of zaken (zaaksgebonden)

Klachtenafhandeling

Gegevens betreffende
gezondheid

Herkomst gegevens

college van
burgemeester
wethouders

en

Ja

Doorgifte aan een
derde land of
internationale

Wet/Taak/Taak accent

1. Jeugdige onder de 23 jaar met een verzoek
om hulp op grond van de Jeugdwet
2. Ouders of verzorgers van de jeugdige met
een hulpvraag
3. Personen in het informele sociale netwerk
van de jeugdige en diens ouders of verzorgers
4. Personen in het professionele netwerk van
de jeugdige en diens ouders of verzorgers

college van
burgemeester
wethouders

NAW, BSN, id-gegevens van ouders en kind, geslacht,
geboortedatum, e-maüadres, telefoonnummer, gezagsrelattes,
gezinssamenstelling, gegevens betreffende de burgelijke
staat/partnerschap,
sociaal-economische omstandigheden,
hulpvraag en beschrijving van de situatie (ondersteuningsplan),
signalen van derden die betrekking hebben op de situatie van de
jeugdige en het gezin, rol in het systeem van het gezin, gegevens
betreffende de gezondheid, strafrechtelijke gegevens

Rechtmatige grondslag

de

e-mailadres,

Publiek

Ouder(s)
Kinderen

Gegevens aanbieder (die vraagt aan):
tekenbevoegde, IBAN.
Ouders/kinderen:
gegevens, telefoonnummer, e-malladres, aantal kinderen.

Publiek

Degene die een klacht indient, degene tegen
wie de klacht gericht is, derdebelanghebbenden

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Wet Kinderopvang
Participatiewet

NAW,

Betrokkene
Makelaar

Nee

Nee

Belastingdienst, kinderdagverblijven,
Buitenschoolse opvang locaties, gastouders,
gastouderbureau's,
peuterspeelzaal

artikel6lid 1, sub e van de AVG

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, zaaknummerr indien van
toepassing alle overige persoonsgegevens vermeld in klacht en het
dossier waar de klacht op is
gebaseerd, voortgangsdata
Derden: naam, contactgegevens

Ja

Nee

Geen

artikel6lid I, sub e van de AVG

Hoofdstuk 9 van de Algemene
wet bestuursrecht,
Klachtenprotocol gemeente
Borger-Odoom

Betrokkenen
Ambtenaar gemeente BorgerOdoorn
Afhandelaars
Nationale Ombudsman

Nee

Ja

Mogelijk (als klant dit
aanlevert)

Vakafdeling waar de vraag thuishoort

artikel61id 1, sub e van de AVG

artikel160, lid 1 van de
Gemeentewet

Betrokkene

Nee

Nee

Nee

Abonnementhouders

Artikel6lid

Artikell08 van de
Gemeentewet

Betrokkene, ouders/verzorgers

Nee

Nee

Nee

Geen

artikel 6lid 1, sub c van de AVG

Artikel12 en artikel 30 van het
Besluit burgerlijke stand 1994

Burgerlijke stand

Nee

NAW-

Besluit registratie kinderopvang
Beleidsregel gemeentelijke
bijdrage in de kosten van
kinderopvang gemeente
Boreer-Odoom

Sociale teams

Nee

college van
burgemeester
wethouders

en

Klantcontactsysteem

(Medewerkerportaal)

Het registreren en afhandelen van klantvragen die binnenkomen
via de mail of telefonisch

Publiek

Burgers die vragen stellen aan de gemeente
via e-mail of telefoon.

Telefonisch wordt niet altijd geregistreerd.
Eenvoudige vragen anoniem.
Anders: naam, contactgegevens, inhoud van de vraag / melding.
(allemaal afhankelijk van de vraag welke gegevens nog meer
genoteerd worden)
Registratie in zaaksysteem: BSN.

college van
burgemeester
wethouders

en

Klantenadministratie

zwembaden

Registratie klanten ten behoeve van abonnementen

Publiek

Abonnementhouders

NAW, foto, geboortedatum,

en

Klappers burgerlijke stand

Index op registers van de burgerlijke stand

Publiek

Personen die in een van de registers van de
burgerlijke stand zijn opgenomen

Geslachtsnaam, aktenummer, rechtsfeit, dossiernummer,
rechtsfeit, geboortedatum, aktedatum

en

Kopie ID-bewijzen (in personeelsdossier)

Uitvoering Wet ID-plicht door salarisadministratie

Publiek

Personen in dienst van de gemeente BorgerOdoorn

Kopie ID-bewijs met alle gegevens die daarop staan

Ja

Nee

Geen

artikel6lid 1, sub c van de AVG

Wet ID-plicht

Medewerker

Nee

landelijk Register Kinderopvang

1. Behandelen van aanvragen om te worden ingeschreven (of
gewijzigd) in het landelijk register Kinderopvang
Publiek
2. Registratie van kinderopvangvoorzieningen
die voldoen en niet
voldoen aan de wet- en regelgeving

NAW van betrokkenen/aanvrager,
BSN, telefoon, rechtsvorm, KvKnummer, email, website, aantal kindplaatsen
Kopie geldig identiteitsbewijs
Kwalificatiestukken (diploma's)
AdviesGGD
Besluit en motivatie
Naam, telefoonnummer en e-mail contactpersoon

Ja

Evt. gegevens over
gezondheid

Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Landelijke Register
Kinderopvang, GGD, kindercentra, gastouders,
gastouderbureau

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Algemene wet bestuursrecht,
Wet Kinderopvang, Besluit
registratie Kinderopvang

Opgave door kinderopvangcentra,
gastouders, gastouderbureaus,
ouders, GGD,
butienschoolseopvang

Nee

1. NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN,
Inkomensgegevens, financiele gegevens,
2. NAW, geboortedatum, BSN (koppeling Basis Registratie Personen)
Medische-sociale gegevens van het kind die van belang zijn voor
beoordeling, afstand school-huis
schoolgegevens
3.NAW

Ja

Medische gegevens, indien
relevant voor beoordeling

Vervoerder
Specialisten
Scholen
Tehuizen
Taxibedrijf

artikel6lid 1, sub e van de AVG

Algemene wet bestuursrecht,
Verordening leerlingenvervoer
gemeente Borger-Odoorn

Aanvrager en betrokkenen
Scholen
Sociale teams
Makelaar
Specialisten

Nee

Ja

Medische gegevens, indien
relevant voor verzuim

Sociale teams gemeente Borger-Odoorn (indien
toestemming ouders en jongeren vanaf 16 jaar),
leerplichtambtenaar,
Verwijs-index (DVI), RvK,
Bureau Halt (indien toestemming ouders en
jongeren vanaf 12 jaar), Politie, Openbaar
Ministerie, Jeugdzorg, Sociale recherche
(Emmen), onderwijsinstellingen, hoofd van de
school waar kinderen staan Ingeschreven, DUO,
RMC voor niet leerplichtigen (Emmen)
Treve (sociaal medische expertise)
Jeugdzorginstellingen
Huisartsen (indien toestemming van ouders en
jeugdigen vanaf 16 jaar)
Veilig Thuis, Jongerenwerk en andere
professionals binnen de keten
SVB

Algemeen belang/openbaar gezag
[artrkel ëlld 1 sub e AVG), artikel61id
lsubaAVG

Algemene wet bestuursrecht,
Artikel16 van de leerplichtwet
en RMC-regeling

Makelaar
Leerplichtambtenaren
DUO
Scholen
Sociale teams
Jeugdzorginstellingen
Ouders
Buurtbewoners en andere
melders
Bureau Halt
Politie
Openbaar Ministerie
Rechtbank

Nee

Ja

Nee

Aanvrager of gemachtigde

artikel6lid 1, sub e van de AVG

legesverordening,
wet bestuursrecht

Betrokkenen, Stroomlijn,
Makelaar

Nee

college van
burgemeester
wethouders
college van
burgemeester
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

college van
burgemeester
wethouders

en

en

college van
burgemeester
wethouders

en

college van
burgemeester
wethouders

en

Leerlingenvervoer

Collectieve of individuele voorziening voor het vervoer van
leerlingen tot 19 jaar (daarna Wmo)

leerplicht en voorkomen voortijdig
schoolverlaten

Verzuimende leerplichtige leerlingen wonende in de gemeente
Borger-Odoorn weer naar school krijgen en zo in staat stellen
startkwalificatie te behalen

leges heffen (algemeen)

Opleggen leges (algemeen)

Publiek

Houder van kindercentrum (buitenschoolse
opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal),
gastouderbureau of gastouders

1. Aanvragers (ouders, voogden, verzorgers
van leerlingen)
2. leerlingen
3. Vervoerder

soort abonnement

datum

Publiek

1. leerplichtigen
2. Ouders, voogden, verzorgers leerplichtigen
3. Niet-Ieerplichtigen leeftijd van 23 jaar nog
niet hebben bereikt zonder startkwalificatie 4.
Hoofd van de school waar kinderen staan
ingeschreven

NAW, BSN, telefoonnummer., bijzonderheden, geboortedatum,
geslacht, administratienummer,
naticnalitert; geboorteplaats,
Soms ook gegevens betreffende de gezondheid
In- en uitschrijving, plus reden
Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep
School, onderwijssoort en -niveau.

Publiek

Aanvrager en gemachtigden van aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum, telefoonnummer,
inschrijfadres, gegevens betreffende leges

1, sub b van de AVG

e-mailadres,

Algemene

