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Samenvatting:
Het is nodig maar ook wenselijk dat de veniverkingsverantwoordelijken van de gemeente
Beemster privacybeleid vaststellen.
ln het beleid wordt aangegeven welke maatregelen genomen (moeten) worden om de
bescherming van persoonsgegevens binnen de organisatie te optimaliseren. Ook wordt
aangegeven wie bij het vormgeven, nemen en uitvoeren van die maatregelen betrokken zijn.
Tenslotte worden die maatregelen in een bredere context van uitgangspunten geplaatst.
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Middenbeemster, 1 mei 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Als gevolg van de van kracht wording van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) dienen de verwerkingsverantwoordelijken van de gemeente Beemster op 25 mei 2018

te beschikken over een privacybeleid. Dit beleid treft u bijgaand ter vaststelling aan.

Oplossingsrichti ngen :

Het privacybeleid bevat drie onderdelen:

Een opsomminq van de maatreqelen en documenten om de beschermino van
persoonsqeoevens binnen de qemeenteli ike orqanisatie te optimaliseren.
ln dit onderdeelwordt aan de hand van een schema inzichtelijk gemaakt dat het beleid

zelf onderdeel uitmaakt van deze maatregelen en hoe het beleid zich verhoudt tot andere
privacymaatregelen.
Van essentieel belang voor een geslaagde inbedding van de privacymaatregelen in de
gemeentelijke organisatie, is betrokkenheid van de verwerkingsverantwoordelijken bij het

ondenverp.
Adviseur van de gemeenteraad (en de overige verwerkingsverantwoordelijken) t.b.v. de

vormgeving/uitvoering van de privacymaatregelen zal de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) zijn. Na zijn benoeming zal de FG daarom met de
gemeenteraad een oriënterend gesprek aangaan over privacy(maatregelen) en uw

betrokkenheid daarbij.

2. Een overzicht van de oremia/personen die een rol spelen bii de bescherminq van
persoonsqeqevens binnen de qemeenteliike oroanisatie
Uit dit overzicht wordt duidelijk dat eigenlijk iedereen binnen de gemeente een rol heeft bij

de bescherming van persoonsgegevens van burgers en medewerkers, maar dat centrale
rollen zijn weggelegd voor de FG, de privacy functionaris, de coördinator
informatiebeveiliging en de (nog op te richten) werkgroep privacy.

3. Privacv uitqanqpunten
Dit onderdeel bevat een uitleg/invulling van de wettelijke privacy beginselen, aangevuld
met gemeentelijke uitgangspunten. Dit onderdeel vormt de inhoudelijke kern van het
gemeentelijke privacybeleid. Het is aan de FG, de privacy functionaris en de coördinator
informatiebeveiliging om verwerkingsverantwoordelijken, managers en medewerkers te

adviseren over en bij te staan bij de concrete inbedding van deze uitgangspunten in de
dagelijkse werkzaam heden.
ln dit onderdeelwordt diverse keren verwezen naar de intranet space Privacy en

I nformatiebeveil ig ing.

blz. 2 van 3



Reg istratienummer: I 432431
Onderurerp: Vaststelling privacybeleid gemeente Beemster

Deze space wordt hét punt waar privacymodellen en -naslagwerken, waaronder (een

deel van) bovengenoemde maatregelen, te vinden zullen zijn.

Meetbare doelstel lingen :

Vaststelling van privacybeleid wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming
verplicht.
Daarnaast is privacybeleid wenselijk om intern en extern duidelijk te maken dát de Beemster

verwerkingsverantwoordelijken de bescherming van de persoonsgegevens van burgers en

medewerkers serieus nemen en hoé deze bescherming vormgegeven wordt.

Fi nanciële consequenties/risico's :

nvt

Communicatie:

lntern én extern zal na vaststelling van het beleid aandacht hieraan besteed worden. Met het

team Communicatie wordt dit verder uitgewerkt.

Monitoring/eval uatie:

Op de pagina's 14 en 15 wordt aandacht besteed aan de evaluatie van het beleid

Voorstel:

Het privacy beleid van de gemeente Beemster vaststellen

b en van Beemster,

?,m81ffiA.J Beek
burgemeester

Bijlagen:
- raadsvoorstel
- beleidsnota privacy beleid gemeente Beemster
- procesbeschrijving afhandeling melding datalek

secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2018,

BESLUIT:

Vast te stellen het privacybeleid van de gemeente Beemster.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 29 mei 2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffïer


