De gemeenteraad van Wijchen
19 §7 25128 Bedrijfsvoering
Beslisnota
Aanwijzing mevrouw ing. M.J.A. Walraven als Functionaris
Gegevensbescherming
Wijchen, 8 januari 2019
Geachte leden van de raad,
Wat adviseert het college te besluiten?
1. Mevrouw ing. M.J.A. Walraven, werkzaam bij de Werkorganisatie Druten-Wijchen,
aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor de periode 1 januari 2019
tot en met 30 juni 2019.
2. Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit met terugwerkende kracht in werking treedt op
1 januari 2019.
Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
Op 8 mei 2018 is mevrouw Walraven aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming
(FG) voor de gemeente Druten. Het aanwijzen van een FG is een verplichting die
voortvloeit uit de AVG. De drie bestuursorganen van de gemeente: burgemeester,
college en raad moeten elk de FG aanwijzen.
De aanwijzing was tijdelijk en gold tot en met 31 december 2018. Dit omdat de
verwachting was dat in het najaar van 2018 de formatie in beeld werd gebracht en de
vacature zou worden ingevuld. Dit laatste is niet gelukt. Begin 2019 wordt een vacature
geplaatst om een FG te werven. Gelet hierop, wordt voorgesteld de aanwijzing van
mevrouw Walraven te verlengen tot 1 juli 2019.
Welk resultaat willen we bereiken?
Voldoen aan het vereiste van artikel 37 AVG.
Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
De verplichting tot het aanwijzen van een FG vloeit voort uit artikel 37 AVG. De taken
van de FG staan beschreven in artikel 39 AVG.
De AP controleert op het hebben van een FG en kan boetes opleggen wanneer er geen
FG is.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
n.v.t.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
n.v.t.
b. Communicatie

portefeuillehouder:
informatie:
telefoon:
e-mailadres:

J.Th.C.M. Verheijen
Judith Hendriks
0487 58 01 54
j.hendriks@drutenwijchen.nl

Op grond van artikel 37 lid 7 AVG moeten we de contactgegevens van de FG
bekendmaken (via het gemeenteblad en de gemeentelijke website) en mee te delen aan
de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
c. Uitvoering
d. Overlegd met
Bijlagen
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
de secretaris,
de burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
19 §7 25128 Bedrijfsvoering
Raadsbesluit
Aanwijzing M.J.A. Walraven als Functionaris Gegevensbescherming
De raad van de gemeente Wijchen, het college van de gemeente Wijchen en de
burgemeester van de gemeente Wijchen, ieder voor zich;
Gelet op het bepaalde in Hoofdstuk IV, afdeling 4 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming;
Gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2019;
besluit:
1. Mevrouw ing. M.J.A. Walraven, werkzaam bij de Werkorganisatie Druten-Wijchen, aan
te wijzen als Functionaris gegevensbescherming, voor de periode 1 januari 2019 tot
en met 30 juni 2019.
2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met terugwerkende kracht op 1 januari
2019.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 31 januari 2019
De voorzitter,

de griffier,

mr. J.Th.C.M. Verheijen
Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 8 januari 2019;
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R. Boer

mr. J.Th.C.M. Verheijen

Aldus besloten door de burgemeester op 8 januari 2019;
de burgemeester,

mr. J.Th.C.M. Verheijen
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