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Bijlagen

Ontwerp besluit
Het college besluit:
1

Als functionaris voor de gegevensbescherming op grond van artikel 37 AVG aan te wijzen
mevrouw mr. drs. M. van Haeften.

Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Bescherming van persoonsgegevens staat om meerdere redenen volop in de belangstelling.
Mede door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dit, ook
in de media - al dan niet naar aanleiding van incidenten - regelmatig aan de orde.
Hebben we bij de opslag van gegevens de wettelijke verplichtingen in acht genomen en gezorgd voor
voldoende beheer en beveiliging? Ook krijgt de gemeente regelmatig verzoeken om gegevens te
verstrekken bijvoorbeeld ten behoeve van onderzoeken. Telkens komt daarbij de vraag aan de orde
of deze gegevens kunnen en mogen worden verstrekt.
In het sociaal domein werken gemeente en meerdere partijen samen en wisselen privacy-gevoelige
gegevens uit. Dat vraagt ook in dit verband om de nodige inspanningen.
Deze materie en de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming vraagt dan ook
om blijvende aandacht, teneinde de organisatie scherp te houden en de noodzakelijke maatregelen
te nemen. Daarom zal voor de Zwolse organisatie een tweede functionaris voor de
gegevensbescherming (FG) worden aangewezen.
Beoogd effect
In de Algemene verordening gegevensbescherming is bepaald dat voor overheidsinstanties het
verplicht is een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen . De FG is een adviseur
voor de organisatie en intern toezichthouder ten aanzien van de naleving van wetgeving die de
verwerking van persoonsgegevens betreft.
Op dit moment is een FG aangesteld voor 11 uur per week. Dit wordt nu met een tweede FG voor
18 uur verhoogd tot in totaal 29 uur per week, 0,8 fte.
Argumenten
In de AVG zijn de vijf hoofdtaken van de FG benoemd.
De eerste taak is het informeren en adviseren van (medewerkers van) de gemeente en de verwerkers
over de verplichtingen die voortkomen uit de AVG en aanverwante wetgeving over gegevensbescherming.
Naast het adviseren heeft de FG ook een toezichthoudende taak. Hij moet toezien op de naleving van
wettelijke bepalingen en op de naleving van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens.
Een andere belangrijke taak van de FG is bewustmaking en opleiding van medewerkers die betrokken
zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. De FG heeft een belangrijke rol als het gaat om het
creëren van ‘gegevensbeschermingscultuur’ binnen de organisatie .
Een vierde taak betreft het adviseren over privacy impact assessments (PIA’s) en het toezien op de
uitvoering daarvan overeenkomstig de voorschriften uit de AVG. Hier heeft de FG een dubbele rol,
toezien dat PIA daadwerkelijk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG en adviseren over
de uitvoering daarvan.
Tot slot heeft de FG tot taak samen te werken met de Autoriteit Persoonsgegevens en ook als
contactpunt te fungeren . Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval er signalen over klachten zijn bij de AP
over de wijze waarop de AVG wordt nageleefd door de gemeente of in het geval van datalekken.
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Voor betrokkenen, veelal inwoners van de gemeente van wie gegevens worden verwerkt, is de FG
contactpersoon als het gaat om vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens en hun
rechten.
Op dit moment is een FG aangesteld voor 11 uur per week. Bovenstaande maakt dat de taken van de
FG en zijn positie binnen de gemeente Zwolle voldoende substantieel zijn voor een aanstelling van
tussen de 28 en 36 uur per week (aanbeveling uit BMC-rapport). Daarom wordt de bestaande
aanwijzing nu verhoogd met een tweede FG voor 18 uur tot in totaal 29 uur per week, 0,8 fte.
Voor de FG is een werk- en denkniveau op academisch niveau met een juridische achtergrond en
certificering op het gebied van privacy (CIPP/E) en relevante werkervaring gewenst. Mevrouw Van
Haeften voldoet aan deze functie-eisen.
Risico’s
Bij het niet voldoen aan de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
kan de Autoriteit Persoonsgegevens bestuursdwang toepassen of een bestuurlijke boete opleggen.
Financiën
De dekking voor de uitbreiding van deze rol wordt gefinancierd uit de loonsom van de afdeling
Juridische Zaken. Het betreft géén loonsom uitbreiding.
Communicatie
De functionaris gegevensbescherming wordt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ook intern zal gecommuniceerd worden dat er een tweede FG is.
Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.
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