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mandaatbesluit AVG-rechten
INHOUD VOORSTEL
Instemmen met bijgevoegd mandaatbesluit waarin de bevoegdheden die toekomen aan het college op
grond van de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening gegevensbescherming aan de
teammanager worden gemandateerd.
1 Wat is de aanleiding?
De bestaande privacyrechten van inwoners zijn met de komst van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) uitgebreid. Onder de AVG hebben inwoners meer mogelijkheden om
voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens door de gemeente worden verwerkt.
Kort gezegd gaat het om de volgende AVG-rechten:








Het recht op dataportabiliteit (Het recht om persoonsgegevens over te dragen).
Het recht om ‘vergeten’ te worden.
Het recht op inzage (Het recht van mensen om de persoonsgegevens die het college van
hen verwerkt in te zien).
Het recht op rectificatie en aanvulling (Het recht om de persoonsgegevens die het college
verwerkt te wijzigen).
Het recht op beperking van de verwerking (Het recht om minder gegevens te laten verwerken).
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (Het recht
op een menselijke blik bij besluiten met gebruikmaking van persoonsgegevens).
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
de AVG
de Uitvoeringswet AVG
de Algemene wet bestuursrecht
het mandaatbesluit Rheden 2018
3 Wat willen wij bereiken?
De AVG-rechten zijn momenteel niet gemandateerd in het mandaatbesluit Rheden 2018. Dit betekent dat
elk AVG-verzoek aan het college moet worden voorgelegd.
Wij willen de teammanager mandateren voor de afhandeling van AVG-verzoeken. Hiermee komen wij
tegemoet aan de wens van het bestuur om collegeverantwoordelijkheden lager in de organisatie te
beleggen. Daarnaast kost de afhandeling van AVG-verzoeken minder tijd als de teammanager bevoegd is
dergelijke verzoeken af te handelen. De organisatie is dan beter in staat om AVG-verzoeken af te
handelen binnen de wettelijke afhandelingstermijn van één maand.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
De eerste AVG-verzoeken heeft de gemeente inmiddels ontvangen. Wij stellen dan ook voor om
genoemde bevoegdheden uit de AVG, vooruitlopend op de algehele acualisering van het mandaatbesluit
Rheden 2018, te mandateren aan de teammanager.
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5 Wat gaat het kosten?
n.v.t.
6 Wat zijn de risico’s?
n.v.t.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
n.v.t.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het mandaatbesluit zal worden bekendgemaakt en gepubliceerd.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
n.v.t.

De Steeg,
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