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Behandeling in commissie
Niet van toepassing.
Kennisnemen van:
Vastgesteld Strategisch privacybeleid Meierijstad 2020-2023.
Aanleiding
Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook genoemd
privacywetgeving, krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de
verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden met de AVG versterkt en uitgebreid.
De gemeente onderkent dit en heeft dit beleid in 2017 laten vaststellen als onderdeel van het
informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid was opgesteld voor 3 jaar en moet vervangen worden.
Het belang van privacy en de impact van de implementatie van de AVG in de organisatie
rechtvaardigt het opstellen van een strategisch privacybeleid dat voldoet aan de meest recente
ontwikkelingen op het gebied van privacy en wet en regelgeving.
Dit beleid zorgt er mede voor dat de gemeente Meierijstad door haar burgers, ondernemers,
instanties en (keten)partners wordt gezien als een betrouwbare organisatie bij de verwerking van
persoonsgegevens. Het beleid laat zien op welke wijze de gemeente de in de AVG beschreven
privacy rechten van de betrokkenen waarborgt.
Met dit beleid voldoet de gemeente aan de in de AVG gestelde verplichtingen zoals
informatieplicht en transparantie en maakt dit aantoonbaar aan zowel de doelgroep als de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Kernboodschap
De gemeente Meierijstad heeft een nieuw Strategisch Privacybeleid 2020-2023.
Communicatie
Het beleid wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. De Raad wordt geïnformeerd via deze
Raadsinformatiebrief en tijdens een jaarlijkse beeldvormende avond met de onderwerpen
dienstverlening, privacy en informatie beveiliging.

Participatie
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Een strategisch privacybeleid draagt bij aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit van onze
dienstverlening en in de borging van de privacygevoelige informatie van onze burgers,
ondernemingen en instanties.
Financiën
Eventueel uit dit beleid voortvloeiende kosten komen tot uitdrukking in de jaarlijkse
uitvoeringsplannen en maken onderdeel uit van de gemeentelijke bedrijfsvoering kosten. Indien
aanvullende middelen nodig blijken te zijn dan worden deze via de reguliere planning en control
cyclus ter besluitvorming voorgelegd.
Planning
Het Strategisch privacybeleid gemeente Meierijstad 2020-2023 is door het College vastgesteld op
17 03 2020.
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