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1. Advies
Stel de ‘Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad
van Overbetuwe 2019’ vast.
2. Inleiding
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: AVG) van kracht geworden. De AVG heeft de Wet bescherming
persoonsgegevens vervangen. De gemeenteraad is als bestuursorgaan een
verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 4 lid 7 AVG. Dit betekent dat
de gemeenteraad moet kunnen aantonen dat de verwerkingen die hij doet, voldoen aan
de AVG.
3. Doel en beoogd effect
Met het vaststellen van de gedragscode voldoet de gemeenteraad aan de eis uit de AVG
dat hij moet kunnen aantonen hoe de persoonsgegevens verwerkt worden.
4. Argumenten
De gemeenteraad is als bestuursorgaan een verwerkingsverantwoordelijke op grond van
artikel 4 lid 7 AVG. Dit betekent dat de gemeenteraad moet kunnen aantonen dat de
verwerkingen die hij doet, voldoen aan de AVG.
5. Kanttekeningen en risico’s
De risico’s zitten in een correcte uitvoering van de gedragscode. Het vraagt zeer secuur
werken om aan alle eisen uit de AVG te voldoen.
6. Financiën
Er zijn geen directe financiële gevolgen aan dit raadsvoorstel. Wel zal het gevolgen
hebben voor de workload van de griffie, en daarmee wellicht voor het aantal uren. Dit is,
waar nodig, op te lossen binnen het personeelsbudget van de griffie.
7. Vervolg
Planning
De gedragscode treedt daags na het raadsbesluit in werking.
Communicatie
Dit raadsbesluit wordt via de gebruikelijke weg gepubliceerd.
Participatie
N.v.t.
Evaluatie
1
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Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de privacy officer van de
gemeente. De raad kan er dus vanuit gaan dat de gedragscode voldoet aan de huidige
wettelijke eisen. Mochten wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie aanleiding geven tot
aanpassen van de gedragscode, dan komt er een nieuw raadsvoorstel naar de raad.
Het seniorenconvent,
de griffier,

de voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken
1. 19rb000139 raadsbesluit
Portefeuillehouder: Burgemeester
De behandelend ambtenaar is drs. D.E. van der Kamp. Technische vragen dienen
uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te
worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.
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