gemeente Bunnik

ANTWOORDENNOTITIE

Aan:

De gemeenteraad

Van:

Het college van burgemeester en wethouders

Datum:

10 april 2018

Onderwerp: Schriftelijke vragen Algemene verordening gegevensbescherming

Geachte raadsleden,
Op 14 maart 2018 hebben wij schriftelijke vragen ingevolge artikel 37 Reglement van orde van u ontvangen. De vragen betreffen de voorbereiding van de gemeentelijke organisatie op de Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna AVG).
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.
1.

Kan het college bevestigen dat in Bunnik tijdig en volledig aan de AVG wordt voldaan?

Antwoord:
Wij zijn al sinds de meldplicht datalekken in werking is getreden (januari 2016) bezig met de voorbereiding van de implementatie van de AVG. Daarvoor hebben wij ook externe expertise ingehuurd.
Wij verwachten dat wij per 25 mei 2018 voldoen aan de meest essentiële nieuwe verplichtingen van
de AVG. Daarvoor moet u denken aan:
Het beschikbaar hebben van een openbaar register van gegevensverwerkingen.
Wij hebben een register van gegevensverwerkingen. Daarin zijn onder meer alle processen, categorieën van persoonsgegevens en verwerkingen opgenomen. Dit register wordt aangepast aan de
AVG. Dit zal op 25 mei 2018 gereed zijn.
De benoeming van een Functionaris Gegevensbescherming (hierna FG)
De FG is een verplichte controleur en adviseur voor een verwerkingsverantwoordelijke.
Voor de aanstelling van de FG werken wij samen met de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug,
Wijk bij Duurstede en Zeist. Uiterlijk per 25 mei 2018 beschikken wij over 2 FG’S met elk een functieomvang van 1 fte. De gemeente De Bilt vervult het werkgeverschap voor deze FG’s.
Het actief informeren van betrokkenen over privacybescherming
Wij hebben op 27 februari 2018 het document “privacybescherming in de gemeente Bunnik” vastgesteld. Daarin staan de privacybeginselen vermeld waaraan wij ons moeten houden alsmede de wijze
waarop wij deze borgen.
Deze informatie wordt -in verkorte en toegankelijke vorm- op onze website geplaatst vóór de inwerkingtreding van de AVG.
Daarnaast wordt informatie over de rechten van betrokkenen op de website geplaatst. In de vorm van
een folder wordt deze informatie ook uitgereikt en beschikbaar gesteld aan de balies van het gemeentehuis.

2. Antwoordennotitie AVG/Dorien Kruikemeijer

2

Om aan de informatieplicht te voldoen worden ook de web-formulieren voorzien van extra informatie
over privacybescherming en wordt aan (balie)medewerkers instructie gegeven om in het directe contact betrokkenen te informeren over de bescherming van hun persoonsgegevens.
De uitoefening van de rechten van betrokkenen
Voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen (het inzagerecht, recht op correctie, wissen, definitieve verwijdering van persoonsgegevens) worden webformulieren en behandelingsprocessen
gemaakt.
Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers
Met instanties en andere opdrachtnemers die voor ons persoonsgegevens verwerken moeten verwerkersovereenkomsten worden gesloten. Daarmee is een begin gemaakt en we hebben in beeld
met welke partijen zo’n overeenkomst moet worden gesloten.
Voor het sluiten van deze verwerkersovereenkomsten hebben wij de medewerking nodig van de wederpartijen. Wij verwachten dat dit proces nog door zal gaan na 25 mei 2018.

2. Zijn er financiële gevolgen voor de begroting van de gemeente Bunnik als gevolg van deze
wetswijziging en is daarin al voorzien? (In de begroting is er geen separate post voor opgenomen) Zo ja hoeveel, zo nee waarom niet.
Antwoord:
In de Kadernota 2016-2019 zijn de financiële gevolgen van de aanstelling van een Functionaris gegevensbescherming opgevoerd. Daarbij is ook vermeld dat in 2016 externe expertise zou worden ingehuurd om doeltreffende procedures en maatregelen in te richten. In deze Kadernota was voor 2016
€ 15.000 en voor 2017-2019 € 8.000 voorzien om het bovenstaande uit te kunnen voeren.
In de begroting 2016 zijn deze bedragen bekrachtigd.
Voor de regionale aanstelling van de FG zijn bovengenoemde bedragen te laag gebleken. Deze waren gebaseerd op 0,2 fte in schaal 10. Gerekend moet worden met 0,4 fte in schaal 11. Dit structurele
extra bedrag (€ 19.650) wordt in de eerste bestuursrapportage 2018 aan uw raad gemeld.
Voor het implementeren en beheren van procedures en maatregelen ingevolge de AVG wordt in de
Kaderbrief 2019 structureel budget voor formatie voor een Privacy officer gevraagd.
In de begroting van 2018 staat informatieveiligheid en privacy (in relatie tot de AVG) als speerpunt
genoemd. In de jaarrekening over 2018 wordt u daarover ook geïnformeerd.
3. Onderdeel van de AVG is een actieve informatieplicht. Op welke wijze en wanneer wordt
voorzien in de communicatie naar de burgers en derden?
Antwoord:
Zoals vermeld in het antwoord op vraag 1 geven wij informatie over onze plichten en de rechten van
betrokkenen op onze website. Wij zullen daaraan rond 25 mei 2018 bekendheid geven in het Bunniks
Nieuws.
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