Raadsnota
Raadsvergadering de dato 12 april 2021
Onderwerp: mandaatbesluit AVG verzoeken
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Het doel van dit raadsvoorstel is mandatering door de raad aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul van de bevoegdheid tot het in behandeling
nemen en besluiten op verzoeken in het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming
(AVG) en alle handelingen die noodzakelijk zijn in het kader van de behandeling van het AVG
verzoek. Hiertoe behoort ook de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften volgend uit de
behandeling van het verzoek op basis van de AVG.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Onlangs zijn er twee verschillende verzoeken in het kader van de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming) ingediend. Concreet betreft het verzoeken van Nederlandse inwoners, niet
wonende in Valkenburg aan de Geul of op enige wijze verbonden aan onze gemeente waarin
gevraagd wordt welke persoonsgegevens van hen bij ons worden verwerkt. Het verzoek is gericht
aan de Gemeente Valkenburg aan de Geul. De gemeente bestaat echter uit drie onderscheidenlijke
bestuursorganen, te weten de raad, het college en de burgemeester.
Dit betekent alle drie de bestuursorganen een besluit dienen te nemen op het verzoek. De AVG
bepaalt voorts dat de verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand nadat het verzoek is
ingediend op het verzoek dient te beslissen. Er is een mogelijkheid om deze termijn binnen één
maand met twee maanden te verlengen. Echter, het blijft een bijzonder krappe termijn, rekening
houdend met de doorlooptijden van de raadsvergaderingen. Voorts is de raad ook niet bij machte,
dit gelet op onder andere toegang tot de systemen, om een AVG-verzoek te behandelen.
Kortom, vanuit praktische overwegingen is het aan te raden om het behandelen van AVG-verzoeken
te mandateren aan het college.
Tot op heden wordt er slechts sporadisch gebruik gemaakt van het recht op inzage. Op dit moment
heeft het er echter alle schijn van dat de AVG zal worden gebruikt om dwangsommen te innen.
Wanneer de gemeente wordt aangeschreven en de diverse onderscheidenlijke bestuursorganen niet
tijdig reageren, wordt er door verzoeker een dwangsom gevorderd. Dit is een vrij recent
verschijnsel.
Contact met andere gemeentes heeft geleerd dat zij dit tot op heden ook niet geregeld hebben,
maar het gelet op bovenstaande situatie, wel binnen afzienbare tijd gaan doen.
Gelet op bovenstaande wordt de raad geadviseerd om het college, met mogelijkheid tot
ondermandaat, te mandateren voor wat betreft de behandeling van AVG verzoeken.
In de bijlage treft u het mandaatbesluit aan.
De burgemeester is ook geadviseerd om de behandeling van AVG verzoeken te mandateren aan het
college/ambtenaar tot wiens taakveld dit behoort.

Pagina 1 van 4

3. Relatie met bestaand beleid
De AVG is een Europese verordening die rechtstreeks doorwerkt in de nationale wetgeving van de
EU-lidstaten. Dat betekent borging op Europees niveau van onze gemeenschappelijke normen op het
gebied van privacy en gegevensbescherming.
De AVG heeft twee doelen. De eerste gaat over de bescherming van persoonsgegevens. De
tweede is het mogelijk maken van het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU. Aan de
ene kant bescherming, en de andere kant het vrij kunnen stromen van gegevens. Dit lijkt
tegenstrijdig maar het gaat in feite over een voortdurende afweging tussen de belangen van de
personen over wie persoonsgegevens verwerkt worden (burgers, klanten) en de belangen van de
organisaties (zoals gemeenten) die gegevens verwerken. Privacy en gegevensbescherming zijn
grondrechten en die kunnen worden beperkt als dat noodzakelijk is. Dit was al zo onder de huidige
Wet bescherming persoonsgegevens en dat blijft zo onder de AVG. Ook de regels voor
gegevensbescherming blijven hetzelfde. Die regels gaan over wanneer je welke gegevens voor welk
doel mag verwerken, en met wie je ze mag delen (doel, grondslag, noodzaak).
Onder de AVG zijn organisaties, zoals gemeenten, verplicht om hun organisatie zo in te richten dat
de privacyregels structureel worden nageleefd, en dat organisatie dit kan verantwoorden en
bewijzen. Dat anders inrichten van de eigen (gemeentelijke) organisatie vereist een grote
inspanning en vaak zelfs een cultuuromslag. Daarnaast krijgen betrokkenen (zoals burgers) een
sterkere rechtspositie als het gaat om inzage in en rectificatie van de verwerking van
persoonsgegevens. Nieuwe rechten zijn het recht op data portabiliteit en het recht om vergeten te
worden.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Het zorgvuldig en binnen de termijnen afhandelen van AVG verzoeken. Hiertoe is het mandateren
aan het bestuursorgaan college de voorkeursoptie.
5. Samenwerking
n.v.t.
6. Aanbestedingen
N.v.t.
7. Duurzaamheid
Het publiceren van de informatie over de procedure vindt plaats via digitale kanalen en spaart
papier en milieu.
8. Financiën
Bij het niet regelen van een mandaat wordt het risico van dwangsom vorderingen gelopen door het
overschrijden van behandelingstermijnen.
9. Communicatie
Dit besluit wordt gepubliceerd via de gemeentelijke kanalen.
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10. Afwegingen en Advies
De raad wordt geadviseerd om op basis van de afwegingen onder kopje twee de bevoegdheid tot het
in behandeling nemen en besluiten op verzoeken in het kader van de Algemene Verordening
gegevensbescherming (AVG) en alle behandelingen die noodzakelijk zijn in het kader hiervan aan
het college te mandateren.

11. Bijlagen


Mandaatbesluit AVG

Namens de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. J.W.L. Pluijmen
griffier

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gehoord de fractievoorzitters de dato 8 maart 2021,
Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:


Het mandaatbesluit behandeling verzoeken AVG vast te stellen en te bekrachtigen op basis van
de AVG, zoals behandeld op 8 maart 2021 door de fractievoorzitters, welke met terugwerkende
kracht in werking treedt op 15 maart 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 12 april 2021,

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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