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Voorstel:
1.
De aanwijzing van de heer H. van Scheepen als functionaris gegevensbescherming voor de
gemeenteraad en voor de Rekenkamercommissie Dalfsen in te trekken, met terugwerkende
kracht, vanaf 1 januari 2021.
2. De heer C.M. de Man namens AVG juristen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aan
te wijzen als functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad en voor de
Rekenkamercommissie Dalfsen voor zover de gegevens bij respectievelijk de raad dan wel de
Rekenkamercommissie berusten.

Inleiding:
Op 25 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke organisatie is op grond van de
AVG verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Dit is een interne
toezichthouder op de verwerkingen van persoonsgegevens in de organisatie en de naleving van de
AVG.
Het college van burgemeester en wethouders heeft als bestuursorganen de heer H. van Scheepen
aangewezen als FG. Op 26 november 2018 heeft de raad eveneens de heer H. van Scheepen met
terugwerkende kracht per 25 mei aangewezen als FG voor het bestuursorgaan raad, waaronder ook
de griffie valt, en voor het overheidsorgaan Rekenkamercommissie Dalfsen om daarmee te voldoen
aan de AVG. Daarmee hebben de verschillende bestuursorganen van de gemeente Dalfsen
gezamenlijk een FG aangesteld in de persoon van de heer H. van Scheepen, waarbij het college van
B&W het voortouw heeft genomen. Gelet op personele mutaties wordt u voorgesteld aan te sluiten bij
de lijn van het college en derhalve AVG juristen, in de persoon van de heer C.M. de Man, aan te
wijzen als FG.
Argumenten:
1.1 Het betreft een wettelijke verplichting die op overheidsorganen van toepassing is.
Uw raad is per 25 mei 2018 wettelijk verplicht een FG aan te stellen. Het college is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de AVG binnen alle lagen van de gemeentelijke organisatie. Uw raad ziet er op
toe dat de juiste werkwijze rondom privacy wordt uitgevoerd.
1.2. Organieke wijzigingen hebben geleid tot personele mutaties.
Eind 2020 is door de directie besloten het onafhankelijk toezicht op het gebied van privacy te
scheiden van de adviserende en uitvoerende taken. Met deze wijzigingen wordt beoogd de FG
onafhankelijk en autonoom werkzaamheden te laten verrichten teneinde adequaat toe te kunnen
zien op de naleving van de privacywetging. Deze organieke wijziging heeft geleid tot een personele
mutatie voor wat betreft de invulling van de functie FG. Om deze reden wordt u voorgesteld de
aanwijzing van de heer van Scheepen in te trekken.
2.1 Invulling door middel van externe inhuur voor in eerste instantie voor de periode van één jaar.
Voorgesteld wordt om de functie in eerste instantie voor de periode van 1 jaar extern in te vullen,
dat wil zeggen tot en met 31 december 2021. Door middel van deze externe inhuur wordt expertise
en ervaring in huis gehaald op het gebied van privacyregelgeving. AVG juristen is een bureau dat is
gespecialiseerd in privacyrecht en is in staat om snel een beeld te verwerven van de huidige situatie
binnen de gemeente als het gaat om privacyaspecten. De verwachting is dat dit bijdraagt aan
verdere implementatie van de privacyregelgeving en het privacybeleid en de bijhorende privacy
normen. Deze externe invulling geeft eveneens de mogelijkheid om nader te onderzoeken of er
mogelijkheden tot samenwerking zijn voor wat betreft de invulling van de FG-rol.
Kanttekeningen en risico’s
Met de voorgestelde invulling wordt expertise binnengehaald op het gebied van de privacywetgeving
(privacy jurist). Dit kan ertoe leiden dat privacyvraagstukken en risico’s binnen de organisatie worden
blootgelegd. Indien dit aan de orde is zullen voor de geïnventariseerde risico’s passende
beheersmaatregelen worden genomen.
Alternatieven:
Afzonderlijk van de rekenkamercommissie een FG aan te wijzen.
Uw raad en de rekenkamercommissie kunnen afzonderlijk van elkaar er voor kiezen een FG aan te
wijzen. Ook hier geldt dat de rekenkamercommissie dit bijvoorbeeld kan doen binnen de
koepelorganisatie van rekenkamers en rekenkamercommissies. De Nederlandse Vereniging van

Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) adviseert om gebruik te maken van de FG van de
organisatie.
Duurzaamheid:
N.v.t.
Financiële consequenties:
N.v.t.
Communicatie:
Op grond van artikel 37, zevende lid, van de AVG, moet de verwerkingsverantwoordelijke, uw raad en
de Rekenkamercommissie Dalfsen:
- De contactgegevens van de FG bekendmaken;
- De contactgegevens van de FG aan de Autoriteit persoonsgegevens melden.
Vervolg:
De invulling zal gedurende het jaar worden geëvalueerd waarbij eveneens invulling zal worden
gezocht voor de periode na 2021. Hiervoor zal aan uw raad een voorstel volgen.
Bijlagen:
1. Informatie over AVG Juristen en curriculum vitae van de heer C.M. de Man (vertrouwelijk)

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de waarnemend-gemeentesecretaris/directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021, nummer 1218;
overwegende dat het aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming een wettelijke verplichting
betreft die op overheidsorganen van toepassing is op grond van artikel 37 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG);
gelet op het feit dat een organieke wijziging een personele mutatie tot gevolg heeft voor wat betreft de
invulling van de functie functionaris gegevensbescherming;
besluit:
1. De aanwijzing van de heer H. van Scheepen als functionaris gegevensbescherming voor de
gemeenteraad en voor de Rekenkamercommissie Dalfsen in te trekken, met terugwerkende
kracht, vanaf 1 januari 2021.
2. De heer C.M. de Man namens AVG juristen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aan
te wijzen als functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad en voor de
Rekenkamercommissie Dalfsen voor zover de gegevens bij respectievelijk de raad dan wel de
Rekenkamercommissie berusten.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
29 maart 2021.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

