
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 7

Onderwerp: Privacybeleid, –reglement en informatiebeveiligingsbeleid

Datum: 7 december 2021

Portefeuillehouder: drs. E. van Lente

Decosnummer: 1375

Informant: A. Karzijn, Privacy Officer
a.karzijn@dalfsen.nl
(0529) 488305

Voorstel:
1. Het Privacybeleid 2021-2024 en het Privacyreglement 2021-2024 vast te stellen;
2. Het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2021-2014 vast te stellen; 
3. De bevoegdheid tot vaststellen en wijzigen van het privacybeleid en –reglement en 

informatiebeveiligingsbeleid te mandateren aan het college;
4. Daartoe de 1e wijziging van het Delegatie- en mandaatstatuut 2021 vast te stellen. 

mailto:a.karzijn@dalfsen.nl


                                                                       

Inleiding: 
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatie-
veiligheid Overheid (BIO) is een organisatie verplicht tot het maken van afspraken inzake de omgang 
met gevoelige gegevens en veilig werken. Deze afspraken worden vastgelegd in het privacybeleid en 
–reglement en informatiebeveiligingsbeleid (opgenomen in bijlagen 3 tot en met 5). 

Omdat de AVG – van toepassing op het privacybeleid en –reglement – bepaalt dat iedere 
verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen aan de verantwoordingsplicht stellen uw raad, het college 
van burgemeester en wethouders en de burgemeester eerdergenoemd beleid en reglement vast voor 
zover het zijn bevoegdheden betreft. 

De BIO – van toepassing op het informatiebeveiligingsbeleid – bevat geen bepaling dat iedere 
verwerkingsverantwoordelijke zelfstandig moet voldoen aan de verantwoordingsplicht. Omdat het 
informatiebeveiligingsbeleid voor de gehele organisatie van toepassing is, wordt uw raad verzocht dit 
beleid vast te stellen namens de gehele organisatie. 

Argumenten:
1.1 De raad dient eigen beleid en regelgeving vast te stellen
Uw raad heeft op grond van artikel 12 van de AVG als verwerkingsverantwoordelijke de zelfstandige 
bevoegdheid om het voor u geldende privacybeleid en –reglement en informatiebeveiligingsbeleid 
vast te stellen. 

Het privacybeleid benoemt in het kort de relevante bepalingen vanuit de AVG. Het privacyreglement 
geeft vervolgens de praktische toepassing weer van deze AVG-bepalingen die in de gemeente 
Dalfsen worden gehanteerd. Op deze wijze is een tweedeling gemaakt tussen de wettekst en de 
feitelijke uitvoering. Aangezien uw raad – net als de andere organen binnen de gemeente – 
persoonsgegevens verwerkt, dient zij zich aan het privacybeleid en –reglement te conformeren. In 
deze beleidsstukken zijn namelijk de taken en verantwoordelijkheden van de raadsleden opgenomen. 
De taken en verantwoordelijkheden zijn gericht op de veilige omgang met persoonsgegevens en de 
waarborging van privacy van betrokkenen, zoals burgers, ondernemers, bestuurders en medewerkers. 

Het strategisch informatiebeveiligingsbeleid maakt duidelijk hoe persoonsgegevens, gevoelige 
gegevens en bedrijfsvertrouwelijke gegevens binnen de gemeente worden beschermd. Het beleid 
bevat technische en organisatorische maatregelen die de bescherming van gegevens waarborgt. In 
het beleid zijn ook voor ieder orgaan en iedere betrokkene binnen het betreffende orgaan taken en 
verantwoordelijkheden opgesteld. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn gericht op het veilig 
werken met informatie en het waarborgen van deze informatieveiligheid.  

3.1 Het gaat om stukken met een hoog intern gehalte
Gelet op de bedrijfsinhoudelijke aard van de beleidsstukken wordt aan uw raad voorgesteld om de 
vaststelling van deze beleidsstukken voortaan door het college te laten plaatsvinden. Het is niet 
wenselijk om voor de raad afwijkend privacybeleid en –reglement en informatiebeveiligingsbeleid vast 
te stellen ten opzichte van deze drie geldende beleidsstukken voor het college en de ambtelijke 
organisatie. Omdat het zwaartepunt bij de ambtelijke organisatie ligt, ligt het voor de hand om dit te 
mandateren aan het college met de mogelijkheid om dit door te mandateren aan het directieteam.

3.2 De positie van de raad en griffie is afwijkend
Het college is wettelijk niet bevoegd om regels te stellen over de organisatie van de raad en de griffie. 
Delegatie is niet mogelijk. Via mandatering blijft de bevoegdheid bij de raad berusten. Voorgesteld 
wordt om voorafgaand aan nieuw beleid of wijzigingen in het reglement het presidium en de griffier te 
consulteren. Deze werkwijze is ook met het presidium besproken. 

4.1 Mandatering vraagt om aanpassing van het mandaatstatuut
Om het college deze bevoegdheid te geven, wordt voorgesteld om het mandaat op te nemen in de 
regeling ‘Delegatie- en mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 2021’. De betreffende toevoeging in 
het delegatie- en mandaatstatuut is opgenomen in bijlage 2. 



                                                                       

Kanttekeningen en risico’s
Het niet wijzigen van het delegatie- en mandaatstatuut – en het daarmee niet mandateren van 
eerdergenoemde bevoegdheid voor het college – betekent dat de raad het voor haar geldende 
privacybeleid en –reglement en informatiebeveiligingsbeleid ook in de toekomst zelf dient vast te 
stellen. Door deze bevoegdheid te mandateren aan het college, verloopt het proces van vaststelling 
van de beleidsstukken efficiënter. 

Alternatieven:
Een alternatief is om de toevoeging van mandaat niet op te nemen in het delegatie- en 
mandaatstatuut. Dat heeft tot gevolg dat uw raad zelf het privacybeleid en –reglement en 
informatiebeveiligingsbeleid dient vast te stellen. 

Duurzaamheid:
Het voorstel kent geen gevolgen voor duurzaamheidscriteria. 

Financiële consequenties:
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

Communicatie:
Het college zal in kennis worden gesteld over de mandatering. 

Vervolg:
Na besluitvorming in de gemeenteraad moeten de wijzigingen worden bekendgemaakt. Ze treden in 
werking op de dag na officiële bekendmaking. Het college draagt zorg voor publicatie in het 
Gemeenteblad.

Bijlagen:
1. Toevoeging in ‘Delegatie- en mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 2021’. 
2. 'Privacybeleid Gemeente Dalfsen 2021-2024'.
3. 'Privacyreglement Gemeente Dalfsen 2021-2024'.
4. 'Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Dalfsen 2021-2024'. 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 augustus 2021, nummer 1375;

overwegende dat de gemeenteraad als verwerkingsverantwoordelijke zelf beleid en regels moet 
opstellen in het kader van de privacywetgeving;

gelet op artikel 12 van de Algemene verordening gegevensbescherming; 
gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het Privacybeleid 2021-2024 en het Privacyreglement 2021-2024 vast te stellen;
2. Het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2021-2014 vast te stellen; 
3. De bevoegdheid tot vaststellen en wijzigen van het privacybeleid en –reglement en 

informatiebeveiligingsbeleid te mandateren aan het college;
4. Daartoe de 1e wijziging van het Delegatie- en mandaatstatuut 2021 vast te stellen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
24 januari 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,
drs. E. van Lente             J. Leegwater MSc


