
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 8

Onderwerp: AVG / Vaststelling tussentijdse wijziging mandaatbesluit inzake privacy en 
informatiebeveiliging

Datum: 7 december 2021

Portefeuillehouder: drs. E. van Lente

Decosnummer: 1378

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

Voorstel:
De ‘2e wijziging Delegatie- en mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 2021’ vast te stellen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

mailto:a.karzijn@dalfsen.nl


                                                                       

Inleiding: 
Op grond van artikel 10:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeenteraad bevoegd 
tot het verlenen van mandaat. Het verlenen van mandaat is wenselijk voor de raad, zodat de raad zo 
op een efficiënte wijze kan besturen. 

Het privacyteam (FG, PO en CISO) heeft hij huidige Delegatie- en mandaatstatuut gemeenteraad 
Dalfsen 2021 – op het gebied van privacy en informatiebeveiliging – geëvalueerd. Hierbij is 
geconstateerd dat enkel de bevoegdheid tot het aangaan van verwerkersovereenkomsten en het 
aanstellen van de functionaris gegevensbescherming zijn gemandateerd (aan het college).

Het is wenselijk de bevoegdheden omtrent privacy en informatiebeveiliging beter te beschrijven en 
deze bevoegdheden te mandateren. 

Argumenten:
1.1 Toevoeging Artikel 4.2 Mandaat privacy en informatiebeveiliging
Het huidig geldende delegatie- en mandaatstatuut kent twee bevoegdheden tot het afhandelen van 
AVG-zaken. Deze zijn opgenomen in artikel 4 waarin algemene mandateringen zijn opgenomen. Door 
de bevoegdheden op het gebied van privacy en informatiebeveiliging in een nieuw subartikel te 
plaatsen, wordt structuur aangebracht. Daarnaast wordt met dit nieuwe artikel de relevantie van de 
onderwerpen privacy en informatiebeveiliging weergegeven.

1.2 Toevoegingen
De toevoegingen/wijzigingen in bijlage 2 benoemen een aantal werkzaamheden op het gebied van 
privacy en informatiebeveiliging. Daarnaast worden bij deze werkzaamheden de bevoegdheden 
benoemd.

1.3 Mandatering vraagt om aanpassing van het mandaatstatuut
Momenteel heeft uw raad het voorstel voor vaststelling van het privacybeleid, -reglement en 
informatiebeveiligingsbeleid ontvangen (RIS-nummer 1375). In het betreffende raadsvoorstel wordt uw 
raad voorgesteld de vaststelling van de beleidsstukken te mandateren aan het college. Deze 
mogelijke toevoeging in het delegatie- en mandaatbesluit leidt tot de eerste wijziging van de regeling.

Dit raadsvoorstel bevat een overzicht van nog meer toevoegingen/wijzigingen in het delegatie- en 
mandaatbesluit op het gebied van privacy en informatiebeveiliging (zie bijlage 2). 

1.4 Mandatering aan griffier
De griffier neemt namens de raad besluiten over zaken omtrent privacy en informatiebeveiliging. Deze 
bevoegdheid wordt neergelegd bij de griffier, omdat deze eindverantwoordelijk is voor de 
bedrijfsvoering van de raad en de griffie. Gelet op de kleine organisatiestructuur van de griffie wordt bij 
afwezigheid ook mandaat verleend aan de privacy officer en de CISO, ondanks dat laatstgenoemden 
een dienstverband bij het college hebben. 

Kanttekeningen en risico’s
Het niet wijzigen van het delegatie- en mandaatstatuut betekent dat de raad zelf besluiten moet 
nemen over privacygerelateerde zaken en verzoeken. Door deze bevoegdheid te mandateren, 
verloopt dit efficiënter. 

Alternatieven:
Er zijn geen reële alternatieven. 

Duurzaamheid:
Het voorstel kent geen gevolgen voor duurzaamheidscriteria. 

Financiële consequenties:
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

Communicatie:
De mandaatontvangers worden hiervan in kennis gesteld. 



                                                                       

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. 2e wijziging ‘Delegatie- en mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 2021’ (privacy en 

informatiebeveiliging). 

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. 22 november 2021, nummer 1378;

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

gelet op de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming; 
gelet op de bepalingen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid;
gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

De ‘2e wijziging Delegatie- en mandaatstatuut gemeenteraad Dalfsen 2021’ vast te stellen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

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


