
                                                                              
 

                                                        

 
 
 
Raadsvoorstel 
 
 
 
Status: Besluitvormend 
 
 
 
 
  
Agendapunt: 8 
  
Onderwerp: Aanwijzing functionaris gegevensbescherming 
  
Datum: 31 oktober 2018 
  
Portefeuillehouder: Drs. H.C.P. Noten 
  
Decosnummer: 840 
  
Informant: Willem-Jan Velderman 
 w.velderman@dalfsen.nl 
 06 40 78 83 00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel: 
De heer H. van Scheepen met terugwerkende kracht per 25 mei 2018 aan te wijzen als functionaris 
gegevensbescherming voor het bestuursorgaan raad en voor het overheidsorgaan 
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 tevens een FG 
aangewezen. In dit voorstel wordt uw raad gevraagd de heer H. van Scheepen met terugwerkende 
kracht per 25 mei aan te wijzen als FG voor het bestuursorgaan raad, waaronder ook de griffie valt, en 
voor het overheidsorgaan Rekenkamercommissie Dalfsen om daarmee te voldoen aan de AVG. 
 
Argumenten: 
1. Het betreft een wettelijke verplichting die op overheidsorganen van toepassing is.  
 
Uw raad is per 25 mei 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.  
 
De gemeentelijke organisatie beschikt over diverse persoonsgegevens op basis van rechtmatige 
grondslag. Een persoonsgegeven is ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon’. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer, 
geslacht, persoonsnummers, aanvragen en meldingen. Onder het verwerken van persoonsgegevens 
verstaan we onder andere het verzamelen, vastleggen, raadplegen, verstrekken door middel van 
doorzending en het met elkaar in verband brengen.  
 
De rechtmatige grondslag bestaat uit toestemming, uitvoeringsovereenkomsten, wettelijke 
verplichtingen, vitale belangen, taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag, of 
gerechtvaardigde belangen. Een betrokkene is degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 
Een betrokkene heeft op grond van de AVG het recht op inzage, transparantie, rectificatie, 
verwijdering, beperking van de verwerking, verzet of bezwaar, overdraagbaarheid en het intrekken 
van toestemming.  
 
De AVG voorziet in een documentatieplicht voor overheidsorganen, deze moeten aantonen dat zij 
voldoen aan de AVG. Hierbij is een deugdelijke administratie verplicht en is het profileren van 
betrokkenen niet toegestaan. Betrokkenen hebben het recht om vergeten te worden. Om te kunnen 
toetsen of risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens volgens de AVG kunnen worden 
uitgevoerd, is een test verplicht. Deze test heet een privacy impact assessment (PIA). Wanneer 
persoonsgegevens in verkeerde handen terecht komen spreken we van een ‘datalek’. Deze meldt de 
FG als interne toezichthouder aan de externe toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
De AP heeft verregaande onderzoeks- en boetebevoegdheden.   
 
Kanttekeningen 
1. De heer H. van Scheepen is ook door het college als FG aangewezen.  
 
Een FG dient in alle onafhankelijkheid te werken.  Hierbij ontvangt de FG geen instructies vanuit 
betrokkenen of gemeente. Eenzelfde FG voor alle overheidsorganen gelieerd aan de gemeente 
Dalfsen is wettelijk toegestaan. Dit zorgt voor bewustwording en een goede inbedding in de 
gemeentelijke organisatie.  
 
 



                                                                        

Alternatieven: 
 
1. Een externe FG in te huren.  
 
Een FG moet voldoen aan de richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming. Het ligt in 
de lijn dat uw raad de FG van de gemeente aanwijst, voor zover het betreft de gegevens die bij de 
raad berusten. Uw raad en de rekenkamercommissie kunnen echter ook een externe FG inhuren. De 
rekenkamercommissie kan dit bijvoorbeeld doen binnen de koepelorganisatie van rekenkamers en 
rekenkamercommissies. Het nadeel van het inhuren van een externe FG is dat dit de inbedding in de 
organisatie en bewustwording niet zal bevorderen.  
 
2. 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: 
Niet van toepassing.  
 
Financiële consequenties: 
Niet van toepassing.  
 
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: 
Wanneer uw raad belangstelling heeft in een presentatie van de voorgestelde FG kan hier gehoor aan 
worden gegeven. Hierbij kan worden ingezoomd op specifieke vragen of wensen van uw raad.  
 
Bijlagen: 
1. Algemene presentatie over de werking van de AVG door de heer H. van Scheepen  
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
 
Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 31 oktober 2018, nummer 840; 
 
overwegende dat het aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming een wettelijke verplichting 
betreft die op overheidsorganen van toepassing is; 
 
gelet op de situatie dat het bestuursorgaan raad en het overheidsorgaan Rekenkamercommissie 
Dalfsen niet beschikken over een functionaris gegevensbescherming; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
De heer H. van Scheepen met terugwerkende kracht per 25 mei aan te wijzen als functionaris 
gegevensbescherming voor het bestuursorgaan raad en voor het overheidsorgaan 
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 
26 november 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
de plv. voorzitter,              de griffier, 
ir. L.M. Nijkamp             drs. J. Leegwater  
 


