Openbare versie verwerkingsregister Gemeente Westland

Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Naam verwerking

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

Ondersteunen van gebouw-, ruimteBedrijfsvoering
en locatietoegang.

Toegang gebouw via
toegangstag tevens
printerautorisatie

Aanwezigheid- en toegangscontrole

Ondersteunen van gebouw-, ruimteBedrijfsvoering
en locatietoegang.

Diverse
legitimatiebewijzen (BOA,
leerplicht, verkiezingen,
College van B&W
handhaving,
buitendienstmedewerkers)

Uitgifte legitimatiebewijzen Algemeen belang /
namens de gemeente.
Openbaar gezag

Vertegenwoordiging van de
gemeente in rechte aantonen
bij andere partijen.

Naam, functie

Accommodatiebeheer

Beheren van accommodaties

Ruimte

Vastgoedbeheer

Raad

uitvoering wetteljke
beheertaak

Wettelijke verplichting

diverse wetten als
Bouwbesluit, NEN, etc.

Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres,
bankgegevens

Afsprakenbeheer

Maken van afspraken

Dienstverlening

Afspraakproces

College van B&W

Maken, beheren,
raadplegen etc. van een
afspraak

Algemeen belang/
openbaar gezag

Faciliteren van de burger in het
aanvragen/wijzigen of
NAW
vernieuwen van BRP gegevens

Afvalbeheer

Beheren van afvalgegevens

Ruimte

Afvaladministratie

Raad

Algemeen belang /
Openbaar gezag

Wet Milieubeheer

Afvalinzameling

Beheren van afvalinzameling

Ruimte

Afvaladministratie

Raad

Algemeen belang /
Openbaar gezag

Wet Milieubeheer

Agressieregistratie-

Ondersteunen van registreren
agressiegevallen

Bedrijfsvoering

Toegangontzeggingen
gemeenteljke gebouwen

College van B&W

Algemeen belang /
Openbaar gezag

Protocol veiligheid?

Aanwezigheid- en toegangscontrole

Archiefbeheer

Archiefbeheer

Archiefbeheer

Balie

Belastingen

Belastingen

Versie 0.1

Archiveren van informatieobjecten

Beheren gearchiveerde
informatieobjecten

Documenteren van beheer van
informatieobjecten

Ondersteunen van
baliedienstverlening

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Dienstverlening

Ondersteunen van belasting subjectBedrijfsvoering
en objectregistratie

Ondersteunen van belastingheffing Bedrijfsvoering

College van B&W

Faciliteren medewerkers,
beheer en controle op
faciliteiten

Rechtmatige grondslag Uitleg

Deels wettelijke taak en
deels tbv het maken van
beleid.
Deels wettelijke taak en
deels tbv het maken van
beleid.
Registreren welke
personen de toegang tot
een gemeentelijk pand is
ontzegd

Uitvoering
overeenkomst

Aanstelling of contract levering
Naam, afdeling
(personeels-)dienst

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

Doorgifte aan derden Bewaartermijn
#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

Soort

Herkomst gegevens

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

Na beëindiging
contract, of wijziging
functie

Medewerkers,
gebruikers

Afdelingshoofden en
gemeentesecretaris

-

Interne en externe
partijen

-

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

geen

conform proces
Planon

-

-

nvt

Medewerkers

nvt

Conform WBP

Handmatige verwerking

Betrokkene

-

-

Medewerker

O.a. afvalinzamelaar
Van Vliet
6 maanden na bezoek,
tenzij langer
Geautomatiseerde verwerking Medewerkers
noodzakelijk

NAW gegevens

Identificerende foto

Interne en externe
beveiligers

College van B&W

Registeren, Documenteren
en Archiveren (goede,
toegankelijke en
geordende staat; het
Wettelijke verplichting Archiefwet
seleteren en vernietigen;
overbrenging,
vervreemding, vervanging)

NAW
Persoonsgegevens in gescande
document

registratienummer BSN

Interne behandelaars,
Nee
raadplegers

Archiefwet
(selectielijst 2017)

Handmatig

Betrokkene, derden

College van B&W

Registeren, Documenteren
en Archiveren (goede,
toegankelijke en
geordende staat; het
Wettelijke verplichting Archiefwet
seleteren en vernietigen;
overbrenging,
vervreemding, vervanging)

Persoon, Nationaliteit, Huwelijk,
Overlijden, Inschrijving BRP,
Verblijfplaats (adres), Kind,
Verblijfstitel, Gezag,
Reisdocument, Kiesrecht

BSN

Medewerkers, Verder
afhankelijk van
Nee
vertrouwelijkheid (zie
lijst)

Archiefwet
(selectielijst 2017)

Handmatig

Aanvragers,
Behandelaars,
Betrokkenen

College van B&W

Registeren, Documenteren
en Archiveren (goede,
toegankelijke en
geordende staat; het
Wettelijke verplichting Archiefwet
seleteren en vernietigen;
overbrenging,
vervreemding, vervanging)

Persoon, Nationaliteit, Huwelijk,
Overlijden, Inschrijving BRP,
Verblijfplaats (adres), Kind,
Verblijfstitel, Gezag,
Reisdocument, Kiesrecht

BSN

Medewerkers, Verder
afhankelijk van
Nee
vertrouwelijkheid (zie
lijst)

Archiefwet
(selectielijst 2017)

Handmatig

Aanvragers,
Behandelaars,
Betrokkenen

College van B&W

Het uitvoeren van
Burgerzaken Front office
taken. (denk aan
paspoorten, rijbewijzen,
Wet BRP, paspoortwet, RDW,
adreswijzigingen binnen
NL, uittreksels, burgerlijke Wettelijke verplichting AWB, WOB, Burgerlijk
Wetboek
stand akten, geboorte,
overlijden, erkenning NL,
VOG,
gehandicaptenparkeerkaart
)

Alle opgenomen gegevens in BRP

BSN, medische gegevens

Medewerkers,
landelijke GBA, alle
RDW, Rijksdienst voor
Conform WBP
overheidsorganen en identiteitsgegevens.
ketenpartners

Handmatige verwerking

Betrokkene, derden

Heffingen en
College van B&W
invorderingsadministratie

Gemeentewet, Gemeentelijke
belastingverordeningen, Wet
Heffen van decentrale
WOZ, AWB, AWR,
NAW, geboortegegevens,
belastingen en invorderen Wettelijke verplichting
Invorderingswet 1990,
financiële gegevens,
van belastinggelden
Kostenwet invordering,
Rijksbelastingen, WWB c.a.

BSN

RBD, waterschap

Heffingen en
College van B&W
invorderingsadministratie

Gemeentewet, Gemeentelijke
belastingverordeningen, Wet
Heffen van decentrale
WOZ, AWB, AWR,
NAW, geboortegegevens,
belastingen en invorderen Wettelijke verplichting
Invorderingswet 1990,
financiële gegevens,
van belastinggelden
Kostenwet invordering,
Rijksbelastingen, WWB c.a.

BSN

RBD, waterschap

Document en Record
management

Beheer vanDocument en
Record management

Stuctuur van Document
en Record management

Burgerzaken Frontoffice
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Nee

Maximaal 10 jaar
(artikel 23 lid 5 Wbp)

Betrokkene, BRP,
Geautomatiseerde verwerking Kadaster,
Handelsregister
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Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

Belastingen

Ondersteunen van kwijtschelding

Bedrijfsvoering

Administratie
kwijtscheldingen

Bestuur- en Raadsinformatie

Archiveren van vergadering en
besluiten

Griffie

Opstellen van
beraadslagingen en
besluiten Raad en
commissies

Bestuur- en Raadsinformatie

Besluitvormingsproces
transparantie

Bestuur- en Raadsinformatie

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Naam verwerking

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

Rechtmatige grondslag Uitleg
#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

Inlichtingenbureau

Doorgifte aan derden Bewaartermijn
#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

Soort

Herkomst gegevens

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

Maximaal 5 jaar
volgens
invorderingswet

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene,
Inlichtingenbureau

College van B&W

Registratie en behandeling
verzoeken om
Wettelijke verplichting
kwijtschelding
gemeentelijke belastingen

Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen,
Kwijtscheldingsbesluit,
Leidraad invordering 2008

NAW, geboortegegevens,
financiële gegevens,
autogegevens, zorgverzekering,
hypotheek

BSN

Raad

Documentenuitwisseling
raad en griffie,
Zaakafhandeling, workflow Wettelijke verplichting
(en Post en
registratiesysteem)

gemeentewet,
archiefwet,
Reglement van orde vd Raad
en Cie

NAW, foto, audiomateriaal

lid politieke partij,
politieke standpunten (art medewerkers,
9 lid 2 e), biometrische
inwoners
gegevens

nee

archiefwet

handmatig

betrokkene, politieke
partijen, medewerkers

Griffie

Afhandelen bestuurlijke
vragen

Raad

Documenten uitwisseling
raad en griffie

Gemeentewet
Wettelijke verplichting Reglement van orde vd Raad
en Cie

NAW, foto

lid politieke partij,
politieke standpunten (art
medewerkers,
9 lid 2 e) en alle gegevens
inwoners, pers
die de aanvragen in zijn
haar stuk opneemt.

NB (Openbaar)

archiefwet

handmatig

betrokkene, politieke
partijen

Besluitvormingsproces
transparantie

BGS

Afhandelen bestuurlijke
vragen

College van B&W

Documenten uitwisseling
t.b.v. afhandelen
bestuurlijke vragen

Gemeentewet
Wettelijke verplichting Regelement van orde van de
raad

NAW, foto's

Afhankelijk van vraag.

medewerkers,
inwoners

nee

Archiefwet 1995

Handmatige verwerking

betrokkene,
medewerkers en
raadsleden

Bestuur- en Raadsinformatie

Bestuurlijk overleg en
besluitvorming

BGS

Opstellen, publiceren en
archiveren van
College van B&W
besluitenlijst van college

Bekend maken van
besluiten college

Wettelijke verplichting

NAW, foto's

Afhankelijk van
aangeleverde stukken

medewerkers,
inwoners

nee

Archiefwet 1995

Handmatige verwerking

betrokkene,
medewerkers

Bestuur- en Raadsinformatie

Opstellen en distribueren van
agenda en stukken

Griffie

Opstellen van agenda's en
stukken voor Raad en
Raad
commissies

Documenten uitwisseling
raad en griffie

Gerechtvaardigd
belang

archiefwet

handmatig

betrokkene, politieke
partijen

Bestuur- en Raadsinformatie

Opstellen en distribueren van
agenda en stukken

BGS

Opstellen van agenda en
College van B&W
stukken voor college

Documenten uitwisseling
college, en ambtelijke
organisatie

Wettelijke verplichting publiekrechtelijke taak

NAW, foto's

Archiefwet 1995

Handmatige verwerking

betrokkene,
medewerkers

Bestuur- en Raadsinformatie

Politieke data-analyse

Griffie

Opvragen van beeld- en
audioregistratie

Raad

Data beschikbaar stellen

Gerechtvaardigd
belang

reglement van orde vd Raad
en Cie

beeld- en audiomateriaal

nvt

nvt

betrokkenen, politieke
partijen

Bestuur- en Raadsinformatie

Uitzenden van vergaderingen

Griffie

Beeld en audioregistratie
openbare bijeenkomsten Raad
gemeenteraad en cie's

Openbare weergave van
openbare bijeenkomsten
van gemeenteraad

Gerechtvaardigd
belang

Reglement van orde vd Raad
en Cie

Beeld- en audiomateriaal

nvt

nvt

betrokkenen, politieke
partijen

Bezwaar- en beroep

Ondersteunen van bezwaar- en
beroep

Bedrijfsvoering

Voortgangsregistratie
bezwaar

Voortgangsmonitor
bezwaarprocedures

Wettelijke verplichting Algemene Wet Bestuursrecht

Archiefwet

Geautomatiseerde verwerking Indiener

College van B&W

Reglement van orde vd Raad
en Cie

diverse wetten als zorgplicht
uit art 6:174 Burgerlijk
Wettelijke verplichting
Wetboek,Waterwet, Wet
Milieubeheer etc.
diverse wetten als zorgplicht
uit art 6:174 Burgerlijk
Algemeen belang /
Wetboek, Boswet, Flora en
Openbaar gezag
faunawet en Warenwetbesluit
attractie- en speeltoestellen
etc.
diverse wetten als
Wettelijke verplichting Wegenverkeerswet, Wet
Milieubeheer etc.
diverse wetten als zorgplicht
uit art 6:174 Burgerlijk
Wettelijke verplichting
Wetboek,Waterwet, Wet
Milieubeheer etc.

NAW, foto

lid politieke partij,
politieke standpunten (art medewerkers,
nee
9 lid 2 e), biometrische
inwoners
gegevens
selecectieve groep
Afhankelijk van opsteller
medewerkers en
nee
onderliggende stukken.
collegeleden
lid politieke partij,
Kennisnemers van het
politieke standpunten (art
beeld- en
NB (Openbaar)
9 lid 2 e), biometrische
audiobestand
gegevens
lid politieke partij, poltieke Kennisnemers van het
standpunten (art 9 lid 2 e), beeld- en
NB (Openbaar)
biometrische gegevens
audiobestand
Betrokken afdeling,
bezwaarcommissie

Naam, onderwerp
Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres,
bankgegevens

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

geen

conform proces
Accres

-

-

Bedrijfsgegevens.
NAW burgers bij meldingen

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

nee

conform proces
Accres

-

-

Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres,
bankgegevens

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

geen

conform proces
Accres

-

-

Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres,
bankgegevens

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

geen

conform proces
Accres

-

-

uitvoering wetteljke
beheertaak

diverse wetten als Wegenwet, Persoon, verblijfsgegevens,
Wettelijke verplichting Wegenverkeerswet, Wet
telefoonnummer, e-mailadres,
Milieubeheer etc.
bankgegevens

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

geen

conform proces
Accres

-

-

Beheer van watergangen Raad

uitvoering wetteljke
beheertaak

Wettelijke verplichting

Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres,
bankgegevens

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

geen

conform proces
Accres

-

-

Registratie
Naturalisatieverzoeken

Adviseren van minister van
justitie in verband met
wettelijke verplichting Wet op het Nederlandschap
naturalisatie

NAW, verblijfsgegevens,
naturalisatiegegevens

NAW, verblijfsgegevens,
naturalisatiegegevens

Intern, IND, korpschef Nee

Archiefwet

Handmatige verwerking

Betrokkene, derden

BSN

Intern, ministerie van
justitie
(geslachtsnaam),
ja
buitengewone
ambtenaren
burgelijke stand, CBS

Onbeperkt als gevolg
besluit burgelijke
Handmatige verwerking
stand, naamswijzigng
5 jaar?

Betrokkene, BRP

Medewerkers

Archiefwet

Betrokkene en derden

BOR

Beheren van bodemoorzieningen
(bruin)

Ruimte

Beheer van riolering

Raad

uitvoering wetteljke
beheertaak

BOR

Beheren van groenvoorzieningen
(groen)

Ruimte

Beheer van groen

College van B&W

Zorgplicht

BOR

Beheren van openbare verlichting

Ruimte

Beheer van openbare
verlichting

Raad

uitvoering wetteljke
beheertaak

BOR

Beheren van riolen

Ruimte

Beheer van riolering

Raad

uitvoering wetteljke
beheertaak

BOR

Beheren van verkeersinfrastructuur
Ruimte
(grijs)

Beheer van
verkeersinfrastructuur

Raad

BOR

Beheren van water en
waterinfrastructuur (blauw)

Ruimte

Burgerzaken

Ondersteunen van
Nederlanderschap diensten

Dienstverlening

Burgerzaken

Ondersteunen van burgerlijke stand
Dienstverlening
diensten

Register burgelijke stand
+ huwelijksdossiers +
geslachtsnaamwijziging

Burgerzaken

Ondersteunen van burgerlijke stand
Dienstverlening
diensten

Voogdij en curatele
beschikking

Versie 0.1

Gemeentewet

College van B&W

diverse wetten als zorgplicht
uit art 6:174 Burgerlijk
Wetboek,Waterwet, Wet
Milieubeheer etc.

College van B&W

Administratie, advisering
minister

Wettelijke verplichting BW

NAW, aktenummer, rechtsfeit,
gezinssituatie

College van B&W

Administratie voogdij en
curatele

Wettelijke verplichting BW

NAW, geboortegegevens, gezag en
voogdij gegevens en curatele
BSN, curatele/gezag
gegevens
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Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Naam verwerking

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

Rechtmatige grondslag Uitleg
#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

Burgerzaken

Ondersteunen van documenten
verstrekking

Dienstverlening

Verstrekking/wijziging en
ontzegging van IDCollege van B&W
bewijzen en rijbewijzen

Verwerken van
documentaanvragen,
Paspoortwet,
wijzigingen en
Wettelijke verplichting
rijbewijswetgeving
ontzeggingen en herleiden
aanvraagformulier

Callcenter

Ondersteunen van
callcenterwerkzaamheden

Dienstverlening

Klantcontactcentrum

inlichtingen verstrekken,

College van B&W

Gerechtvaardigd
belang

sectorale wetgeving

Cameratoezicht

Ondersteunen van handhaving

Beleid

Cameratoezicht

Burgemeester

Toezicht en handhaving via
Wettelijke verplichting Gemeentewet, APV,
camerabeelden

Cocreatie

Ondersteunen van
burgerinitiatieven

Beleid

Burgerpanel

College van B&W

Beleidsontwikkeling,
communicatie met
deelnemers

Wettelijke verplichting Inspraakverordening

Contractbeheer

Ondersteunen van contracten- en
SLA-beheer

Bedrijfsvoering

Contractmanagement ICT
College van B&W
contracten

Beheren en bewaken van
ICT contracten

Uitvoering
overeenkomst

Afgesloten contract

Contractbeheer

Ondersteunen van contracten- en
SLA-beheer

Bedrijfsvoering

Contractmanagement
Inkoopcontracten

College van B&W

Beheren en bewaken van
contracten

Uitvoering
overeenkomst

Afgesloten contract

College van B&W

Voorzieningen die er zijn
voor de jeugd die
problemen heeft en
specifieke zorg nodig heeft.
Die zorg kan op een breed
Wettelijke verplichting
spectrum betrekking
hebben, van op jeugdigen
toegesneden psychische
hulp tot
schuldhulpverlening.

CORV

CORV

Beheren van jeugdzorg

Ontvangen notificaties en
zorgsignalen

Dienstverlening

Dienstverlening

CORV

Opstellen verzoek tot onderzoek
(VTO)

Crisismanagement

Ondersteunen coördinatie crises en
Beleid
rampen

Data-analyse criminaliteit
Financieel

Dienstverlening

Analyseren van grote hoeveeheden
Beleid
criminaliiteisdata
Beheren van bruto c.q. netto
Bedrijfsvoering
verwerking

Beheren van jeugdzorg

Zorgsignalen

College van B&W

betrokkene

nee

nvt

Handmatige verwerking

sectorale wetgeving

Politie

-

4 weken, tenzij
noodzakelijk voor
doeleinden

Profiling, kan realtime worden
Betrokkene
ingezet.

Medewerkers

-

Looptijd lidmaatschap
Handmatig
panel

-

Handmatig

Contractpartner

-

Handmatig

Contractpartner

beelden personen
NAW, geboortegegevens,
contactgegevens, geslacht,
opvattingen
NAW gegevens van bedrijf en
contactpersonen m.b.t.. Het
betreffende contract.
NAW gegevens van bedrijf en
contactpersonen m.b.t.. Het
betreffende contract.

handmatig

Jeugdzorgcomponent

Het afdoen van ontvangst
zorgsignalen.

Het beoordelen van de
noodzaak en het doen van
verzoeken tot onderzoek bij de
Wettelijke verplichting
Raad voor de
kinderbescherming de zin van
artikel 2.4 en 2.5. Jeugdwet;

Clienten en gezinsleden:
algemeen: persoon, ouder,
huwelijk, overlijden, inschrijving
BRP, verblijfplaats, kind, gezag.
Van niet gezinsleden: naam,
telefoonnummer

BSN wordt uitgevraagd. Als
ter sprake komt worden:
ras/ etnische afkomst,
Medewerkers Sociaal Medewerkers Sociaal
politieke voorkeur,
Kernteam, Rvdk,
Kernteam, Rvdk,
Zie DIV-lijst
medische, religieuze,
rechtbank
rechtbank
seksuele gegevens,
seksuele, strafrechtelijke
gegevens ook verwerkt.

handmatig

Jeugdzorgcomponent

Clienten en gezinsleden:
algemeen: persoon, ouder,
huwelijk, overlijden, inschrijving
BRP, verblijfplaats, kind, gezag.
Van niet gezinsleden: naam,
telefoonnummer

BSN wordt uitgevraagd. Als
ter sprake komt worden:
ras/ etnische afkomst,
Medewerkers Sociaal Medewerkers Sociaal
politieke voorkeur,
Kernteam, Rvdk,
Kernteam, Rvdk,
Zie DIV-lijst
medische, religieuze,
rechtbank
rechtbank
seksuele gegevens,
seksuele, strafrechtelijke
gegevens ook verwerkt.

handmatig

Jeugdzorgcomponent

NAW, telefoonnummer, functie en
rollen

College van B&W

PSA

Toestemming
betrokkene

Aanstelling of contract levering NAW gegevens, geboortedatum,
(personeels-)dienst
salaris- en aanstellingsgegevens

IC controle

College van B&W

IC controle

Algemeen belang /
Openbaar gezag

Gewenste IC controle in belang
Persoon, salaris
organisatie en integriteit

Basisregistratie personen College van B&W

Uitvoering van
gemeentelijke taken
rondom registratie
persoonsgegevens

Wet BRP, paspoortwet, RDW,
Wettelijke verplichting AWB, WOB, Burgerlijk
Wetboek

Alle opgenomen gegevens in BRP

Civiel beheer

Raad

uitvoering wetteljke
beheertaak

diverse wetten als zorgplicht
uit art 6:174 Burgerlijk
Wettelijke verplichting Wetboek, Wegenwet,
Wegenverkeerswet, Wet
Milieubeheer etc.

College van B&W

Begraafplaatsadministrati
College van B&W
e

Inkopende afdeling

BSN wordt uitgevraagd. Als
ter sprake komt worden:
ras/ etnische afkomst,
Medewerkers Sociaal Medewerkers Sociaal
politieke voorkeur,
Kernteam, Rvdk,
Kernteam, Rvdk,
Zie DIV-lijst
medische, religieuze,
rechtbank
rechtbank
seksuele gegevens,
seksuele, strafrechtelijke
gegevens ook verwerkt.

Personele administratie

Beheren van grafrechten

?????

Betrokkene

Clienten en gezinsleden:
algemeen: persoon, ouder,
huwelijk, overlijden, inschrijving
BRP, verblijfplaats, kind, gezag.
Van niet gezinsleden: naam,
telefoonnummer

College van B&W

Gravenbeheer

Identificerende beelden

Het beoordelen van de
noodzaak en het doen van
verzoeken tot onderzoek bij de
Raad voor de
kinderbescherming de zin van
artikel 2.4 en 2.5. Jeugdwet;

Niet van toepassing

Gevonden en verloren
voorwerpen

Versie 0.1

nvt

Wettelijke verplichting Wet veiligheidsregio's

Beheren van aangiften van verloren
Dienstverlening
en gevonden voorwerpen

Ruimte

inwoners, bedrijven

Alarmering bij rampen en
calamiteiten

Gevonden en verloren voorwerpen

Ruimte

#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

Betrokkene, BRP

Burgemeester

Gemeentelijke eigendommen

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

Handmatige verwerking

Rampenbelboom /
Communicator

Beheren van gemeentelijke
eigendommen

Herkomst gegevens

NAW, BSN, rijbewijsgegevens,
nationaliteit, verblijfsstatus,

Het opstellen van een
verzoek tot het doen van
onderzoek.

Beheren van persoons gerelateerde
Dienstverlening
gegevens (BRP)

#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

Soort

Reisdocumenten:
Maximaal 12 jaar
(artikel 24, lid 5
VWBP). Rijbewijs 11
jaar na uitreiking
rijbewijs

College van B&W

GBA-administratie

Bedrijfsvoering

Doorgifte aan derden Bewaartermijn

CBR, Rdw, Politie,
Rechtbank, OM,
ambassades/consulat nee
en, andere
gemeenten.

Opstellen verzoek tot
onderzoek

Beheren van bruto c.q. netto
verwerking

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

Medische gegevens,
biometrische gegevens,
foto ter identificatie,
vingerafdruk.

Het beoordelen van de
noodzaak en het doen van
verzoeken tot onderzoek bij de
Wettelijke verplichting
Raad voor de
kinderbescherming de zin van
artikel 2.4 en 2.5. Jeugdwet;

Financieel

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.

Maximaal 2 jaar,
conform artikel 40 lid Handmatig
5 VWBP

Direct betrokkenen bij
rampenbestrijding

-

-

-

Betrokkene

Geautomatiseerde verwerking betrokkene

accountant op
verzoek

Handmatig

betrokkene

BSN, medische gegevens

Medewerkers,
landelijke GBA, alle
RDW, Rijksdienst voor
Conform WBP
overheidsorganen en identiteitsgegevens.
ketenpartners

Handmatige verwerking

Betrokkene, derden

Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres,
bankgegevens

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

geen

conform proces
Accres

-

-

administratie gevonden en
Wettelijke verplichting BW
verloren voorwerpren

NAW

nvt

betrokkene

nee

afhankelijk van de
waarde gevonden
voorwerp 3 tot 12
maanden

Handmatige verwerking

inwoners

Registratie en administratie
Wet op Lijkbezorging,
van de gemeentelijke
Wettelijke verplichting Verordening algemene
begraafplaatsen
begraafplaats 2015

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens,
overlijdingsgegevens

BSN

Financiën, Openbaar,
begrafenisonderneme nee
r, steenhouwer

Maximaal 2 jaar, en
conform DIV-lijst

-

BRP,
begrafenisonderneme
r
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Mei 2018

Openbare versie verwerkingsregister Gemeente Westland

Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Grondbeheer

Beheren en exploiteren van grondeigendommen

Helpdesk

Ondersteunen van
helpdeskwerkzaamheden

Identiteitregistratie-

Opslaan en ontsluiten van
identiteiten van subjecten (Identity Bedrijfsvoering
Management)

Naam verwerking

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

uitvoering wetteljke
beheertaak

Verwerken en oplossen
van meldingen

College van B&W

Registreren en afhandelen
Toestemming
van verstoringen en
betrokkene
afhandelen aanvragen

Identity management

College van B&W

Gebruikersregistratie.

Vastgoedbeheer

Bedrijfsvoering

Opslaan en ontsluiten van
toegangsrechten en regels (Access
Management)

Bedrijfsvoering

Access management

College van B&W

Identiteitregistratie-

Registreren en delen van
identiteiten en autorisaties

Bedrijfsvoering

Access management

College van B&W

Inkomen

Inkomen

Versie 0.1

Beheren van casusregievoering

Beheren van de besluitvorming
levensonderhoud

Beheren van groepstraject

Dienstverlening

Dienstverlening

Dienstverlening

#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Raad

Ruimte

Identiteitregistratie-

Inkomen

Rechtmatige grondslag Uitleg

Voeren van regie op
College van B&W
dossiers sociale zekerheid

Participatiewet, IOAW,
IOAZ aanvragen tot
levensonderhoud

In kaart brengen van
situatie rondom
aanvrager

Toegang regelen tot
systeem en applicaties
(remote, SSO), Zorgen dat
gebruikers alleen bij de
gegevens kunnen die ze
nodig hebben voor hun
taak.
Toegang wijzigen tot
systeem en applicaties
(remote, SSO)

Functionaliteit voor het
beheren van
casusregievoering

Wettelijke verplichting

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.

diverse wetten als
Bouwbesluit, NEN, etc.

Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres,
bankgegevens

-

Naam, zakelijke mail en
telefoonnummers, soms privémail

geen

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

Aannemers,
behandelaars van
melding

Doorgifte aan derden Bewaartermijn
#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

geen

KPN portaal
(koppeling persoon
manager, medewerker aan nummer en
datagebruik)
DGS

Soort

Herkomst gegevens

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

conform proces
Planon

n.v.t.

n.v.t.

Handmatig

Betrokkene

Topdesk: 3 jaar
(archiveren na 1
maand)

Uitvoering
overeenkomst

Aanstelling of contract levering Naam, mail, telefoonnummers
(personeels-)dienst
zakelijk

-

medewerker

Nee

3 maanden na einde
dienstverband

Handmatig

P&O afdeling

Uitvoering
overeenkomst

Aanstelling of contract levering
(personeels-)dienst
Naam, mail, telefoonnummers
zakelijk, toegangsrechten
AVG art.32

-

medewerker

Nee

3 maanden na einde
dienstverband

Handmatig, geautomatiseerd

P&O afdeling

Uitvoering
overeenkomst

Aanstelling of contract levering Naam, mail, telefoonnummers
(personeels-)dienst
zakelijk

-

medewerker

Nee

3 maanden na einde
dienstverband

Handmatig, geautomatiseerd

P&O afdeling

In het kader van
handhaving kan er
informatie
opgevraagd worden Conform DIV-lijst
over bezittingen,
inkomsten en huwelijk
in het buitenland.

Handmatige verwerking

Betrokkenen

In het kader van
handhaving kan er
informatie
opgevraagd worden Conform DIV-lijst
over bezittingen,
inkomsten en huwelijk
in het buitenland.

Handmatige verwerking

In het kader van
handhaving kan er
informatie
opgevraagd worden Conform DIV-lijst
over bezittingen,
inkomsten en huwelijk
in het buitenland.

Handmatige verwerking

Wettelijke verplichting Sociale zekerheidswetgeving

NAW gegevens, geboortedatum & BSN, medische gegevens,
plaats, doorverwijzing,
ras of etnische afkomst en
zorgmelding
religieuze overtuigingen.

Wettelijke verplichting Sociale zekerheidswetgeving

Persoon, nationaliteit, huwelijk,
overlijden, inschrijving BRP,
verblijfplaats (adres), kind,
verblijfstitel en reisdocument

College van B&W

Voorzien in inkomen op
grond van landelijke en
lokale regelgeving

College van B&W

Functionaliteit die aan de
professional/ regisseur
wordt geboden om ofwel
het systeem rondom de
burger in kaart te brengen
en de rol daarvan in de te Wettelijke verplichting Sociale zekerheidswetgeving
leveren hulp en
ondersteuning ofwel hulp
en ondersteuning aan een
groep burgers/ een gezin in
kaart te brengen
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BSN, medische gegevens,
ras of etnische afkomst en
religieuze overtuigingen.

NAW gegevens, geboortedatum & BSN, medische gegevens,
plaats, doorverwijzing,
ras of etnische afkomst en
zorgmelding
religieuze overtuigingen.

SKT, Patijnenburg,
Sociale recherche,
deurwaarders,
rechtbank, ministerie
BZK,
gezondheidszorginstel
lingen, RDW,
inlichtingenbureau,
IND, COA, UWV,
Suwinet, KvK,
Patijnenburg, politie.
Artikel 64 van de
participatiewet schrijft
instanties voor waar
gegevens mee
uitgewisseld dienen te
worden
Sociale recherche,
deurwaarders,
rechtbank, ministerie
BZK,
gezondheidszorginstel
lingen, RDW,
inlichtingenbureau,
IND, COA, UWV,
Suwinet, KvK,
Patijnenburg, politie.
Artikel 64 van de
participatiewet schrijft
instanties voor waar
gegevens mee
uitgewisseld dienen te
worden
SKT, Patijnenburg,
Sociale recherche,
deurwaarders,
rechtbank, ministerie
BZK,
gezondheidszorginstel
lingen, RDW,
inlichtingenbureau,
IND, COA, UWV,
Suwinet, KvK,
Patijnenburg, politie.
Artikel 64 van de
participatiewet schrijft
instanties voor waar
gegevens mee
uitgewisseld dienen te
worden

Betrokkenen

Mei 2018

Openbare versie verwerkingsregister Gemeente Westland

Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Inkomen

Inkomen

Beheren van levensonderhoud en
inkomensondersteuning

Beheren van leveren
inkomensondersteuning

Naam verwerking

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

Dienstverlening

Participatiewet beheer
van lopende uitkeringen
inclusief handhaving en
boete

College van B&W

Voorzien in inkomen op
grond van landelijke en
lokale regelgeving

Dienstverlening

Verwerken van boetes en
maatregelen,
doorbetalingen, CAV en College van B&W
onderlinge verrekeningen
(uitkeringsadministratie)

Functionaliteit voor het
beheren van het
verstrekken van
voorzieningen

Rechtmatige grondslag Uitleg
#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

Wettelijke verplichting Sociale zekerheidswetgeving

Persoon, nationaliteit, huwelijk,
overlijden, inschrijving BRP,
verblijfplaats (adres), kind,
verblijfstitel en reisdocument

Wettelijke verplichting Sociale zekerheidswetgeving

Persoon, nationaliteit, huwelijk,
overlijden, inschrijving BRP,
verblijfplaats (adres), kind,
verblijfstitel en reisdocument

Wettelijke verplichting Sociale zekerheidswetgeving

Persoon, nationaliteit, huwelijk,
overlijden, inschrijving BRP,
verblijfplaats (adres), kind,
verblijfstitel en reisdocument

naam, KvK, debiteurgegevens,
bankgegevens

Inkomen

Beheren van
voorzieningenverstrekkingen

Dienstverlening

Bijzondere bijstand

College van B&W

Functionaliteit voor het
beheren van het
verstrekken van
voorzieningen

Inkoop

Ondersteunen van inkoop en
contractmanagement

Bedrijfsvoering

Registreren en bewaken
van afgesloten
contracten.

College van B&W

Ondersteunen van
inkoopproces
Rechtmatigheid
inkoopproces

Wettelijke verplichting Europese aanbestedingswet

Inspectie

Beheren van aansturing onderhoud
Ruimte
openbare ruimte

Meldpunt leefomgeving
en app: "buitenbeter"
(tel.nr. en e-mailadres)

Raad

uitvoering wetteljke
beheertaak

Wettelijke verplichting

Intranet

Publiceren van informatie voor
medewerkers

Intranet

College van B&W

Bedrijfsvoering

Verbetering, versterking
Algemeen belang/
interne informatie en
openbaar gezag
communicatie
Functionaliteit die bij
intake en diagnose door de
regisseur met de burger
ingezet kan worden om
bijvoorbeeld aan de hand Wettelijke verplichting
van een beslisboom een
vraag te verhelderen, te
selecteren en door te
routeren.

Bieden van triage- en
diagnose-instrumenten

College van B&W

Kas

Afrekenen van producten en
diensten

Dienstverlening

Balie transacties

Raad

Het doen van betalingen

Klachten- en meldingen

Beheren van klachten en meldingen Gem

Klachtenregeling

College van B&W

Registreren en controleren
Wettelijke verplichting Algemene Wet Bestuursrecht
afhandeling klachten

Versie 0.1

Wettelijke verplichting Legesverordening
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#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

Soort

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

In het kader van
handhaving kan er
informatie
opgevraagd worden Conform DIV-lijst
over bezittingen,
inkomsten en huwelijk
in het buitenland.

Handmatige verwerking

In het kader van
handhaving kan er
informatie
opgevraagd worden Conform DIV-lijst
over bezittingen,
inkomsten en huwelijk
in het buitenland.

Handmatige verwerking

In het kader van
handhaving kan er
informatie
opgevraagd worden Conform DIV-lijst
over bezittingen,
inkomsten en huwelijk
in het buitenland.

Handmatige verwerking

Herkomst gegevens
#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

Derden

zie aanbestedingswet;
7 jaar?

geen

Aannemers,
behandelaars van
melding

geen

conform proces
Accres

-

-

Identificerende foto

Interne medewerkers -

Looptijd
dienstverband

Geautomiseerde verwerking

Betrokkenen

BSN wordt uitgevraagd. Als
ter sprake komt worden:
ras/ etnische afkomst,
Medewerkers Sociaal Medewerkers Sociaal
politieke voorkeur,
Kernteam/
Kernteam/
Zie DIV-lijst
medische, religieuze,
zorgaanbieders
zorgaanbieders
seksuele gegevens,
seksuele, strafrechtelijke
gegevens ook verwerkt.

handmatig

Jeugdzorgcomponent

persoonsgegevens

geen

aanvragers

nee

7 jaar

handmatig

betrokkene

NAW, contactgegevens, naam
onderzoeker

-

Betrokken afdeling

-

Archiefwet

Geautomatiseerde verwerking Klagers

Clienten en gezinsleden:
a. Het beoordelen van de
algemeen: persoon, ouder,
vraag of er sprake is van
huwelijk, overlijden, inschrijving
problemen in de zin van artikel BRP, verblijfplaats, kind, gezag.
2.3. Jeugdwet
Van niet gezinsleden: naam,
telefoonnummer

Dienstverlening

Sociale recherche,
deurwaarders,
rechtbank, ministerie
BZK,
gezondheidszorginstel
lingen, RDW,
inlichtingenbureau,
BSN, medische gegevens,
IND, COA, UWV,
ras of etnische afkomst en
Suwinet, KvK,
religieuze overtuigingen.
Patijnenburg, politie.
Artikel 64 van de
participatiewet schrijft
instanties voor waar
gegevens mee
uitgewisseld dienen te
worden
Sociale recherche,
deurwaarders,
rechtbank, ministerie
BZK,
gezondheidszorginstel
lingen, RDW,
inlichtingenbureau,
IND, COA, UWV,
BSN
Suwinet, KvK,
Patijnenburg, politie.
Artikel 64 van de
participatiewet schrijft
instanties voor waar
gegevens mee
uitgewisseld dienen te
worden
Sociale recherche,
deurwaarders,
rechtbank, ministerie
BZK,
gezondheidszorginstel
lingen, RDW,
inlichtingenbureau,
BSN, medische gegevens,
IND, COA, UWV,
ras of etnische afkomst en
Suwinet, KvK,
religieuze overtuigingen.
Patijnenburg, politie.
Artikel 64 van de
participatiewet schrijft
instanties voor waar
gegevens mee
uitgewisseld dienen te
worden

Doorgifte aan derden Bewaartermijn

nee

Naam, titel

Bieden van triage- en diagnoseinstrumenten

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

Bedrijven

diverse wetten als zorgplicht
Persoon, verblijfsgegevens,
uit art 6:174 Burgerlijk
telefoonnummer, e-mailadres,
Wetboek, Wegenverkeerswet,
bankgegevens
Wet Milieubeheer etc.

Jeugdzorg

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.

Mei 2018
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Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Kredietverstrekking

Beheren van kredietverstrekking

Dienstverlening

Naam verwerking

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

Verstrekken van kredieten
College van B&W
in het kader van de BBZ

Voorzien in inkomen op
grond van landelijke en
lokale regelgeving

Rechtmatige grondslag Uitleg
#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

Wettelijke verplichting Sociale zekerheidswetgeving

Persoon, nationaliteit, huwelijk,
overlijden, verblijfplaats (adres),
kind, verblijfstitel

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

Doorgifte aan derden Bewaartermijn
#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

IMK, bank, KvK,
BSN en medische gegevens schuldeisers en
zuidweg & partners

Bij studie in het
buitenland wordt de
schooolinschrijving
opgevraagd via de
ouders.

Leerlingenbeheer

Beheren van leerlingenadministratie Dienstverlening

Leerplicht en voorkomen
College van B&W
voortijdig schoolverlaten

Uitvoering leerplicht en
RMC-wet

Persoon, Ouder, nationaliteit,
Wettelijke verplichting Leerplichtwet en RMC-regeling inschrijving BRP, verblijfplaats
(adres) en gezag

Leerlingenvervoer

Beheren van leerlingenvervoer

Dienstverlening

Leerlingenvervoer

College van B&W

Collectieve of individuele
voorzieining voor het
vervoer van leerlingen

Wettelijke verplichting Verordening leerlingenvervoer NAW, contactgegevens, banknr.

Financiën, vervoerder,
Medische-sociale gegevens verantwoordelijke van nee
leerling

Huisvestingsverordening

Huisvestingsverordening

Dienstverlening

Startersleningen

College van B&W

lening verstrekken aan de
aanvrager

algemeen
gemeentelijk beleid
belang/openbaar gezag

NAW, nationaliteit, Burgerelijke
staat, financiele gegevens,

BSN,
Bankrekeningnummer

Huisvestingsverordening

Huisvestingsverordening

Dienstverlening

Blijverslening

College van B&W

lening verstrekken aan de
aanvrager

algemeen
gemeentelijk beleid
belang/openbaar gezag

NAW, nationaliteit, Burgerelijke
staat, financiele gegevens,

BSN,
Bankrekeningnummer

Huisvestingsverordening

Huisvestingsverordening

Dienstverlening

Huisvestingsvergunning

College van B&W

NAW, NAW medebewoners,
Burgerelijke staat, financiele
gegevens,

BSN

Huisvestingsverordening

Huisvestingsverordening

Dienstverlening

Leegstandsvergunning

College van B&W

inkomensoets tbv vestiging
(bewoning)-goedkope
wettelijke verplichting huisvestingsverordening
bewoning
tijdelijke bewoning
toestaan zonder
wettelijke verplichting Huisvestingswet
huurbescherming

Huisvestingsverordening

Huisvestingsverordening

Dienstverlening

Voorrang /
urgentieverklaring

College van B&W

met voorrang een
huurwoning toewijzen

wettelijke verplichting huisvestingsverordening

NAW, nationaliteit, Burgerelijke
staat, financiele gegevens

Meldingen openbare ruimte

Beheren van meldingen openbare
ruimte

Ruimte

Melding openbare ruimte College van B&W

Afhandelen meldingen
openbare ruimte

Wettelijke verplichting

Onlinebetaling

Online betalen van producten en
diensten

Dienstverlening

Online transacties

Het doen van betalingen

Wettelijke verplichting Legesverordening

Raad

Gemeentewet,
Milieuwetgeving,
Wegenverkeerswet, wet op
lijkbezorging, etc.

NAW eigenaar/bedrijf (=
aanvrager)

BSN, medische gegevens

NAW

persoons- en adresgegevens

geen

Handmatige verwerking

Betrokkenen

nee

conform archiefwet

handmatig

betrokkenen

nee

conform archiefwet

handmatig

betrokkenen

eigenaar verhuurder

nee

conform archiefwet

handmatig

betrokkenen

geen

nee

conform archiefwet

handmatig

betrokkenen

woningcoorporaties,
RCH (regionale
commissie
huisvesting), GGD

nee

conform archiefwet

handmatig

woningcoorporatie

Aannemers,
behandelaars

-

Maximaal 2 jaar

Geautomatiseerde verwerking Betrokkene

aanvragers

nee

7 jaar

handmatig

Maximaal 2 jaar, zie
artikel 24 lid 6 vwbp

Geautomatiseerde verwerking Aanvrager

Archiefwet
(selectielijst 2017)

Geautomatiseerde verwerking Betrokkene

Ja, de SVn
(stimuleringsfonds
volkshuisvesting)
Ja, de SVn
(stimuleringsfonds
volkshuisvesting)

Ruimte

Gehandicaptenparkeerpla
College van B&W
atsen

Personeelsinformatie

Ondersteunen van
personeelsmanagement

Bedrijfsvoering

Personeelsdossier

College van B&W

Dossiervorming personele
gegevens

Projectmanagement

Project-, programma-,
portfoliobeheer

Bedrijfsvoering

Project Portfolio
Management

College van B&W

Recource management en
informatie voorziening t.a.v Toestemming
portfolio- en
betrokkene
pojectstatussen

Persoon en rol

Convenant

NAW, geboortegegevens, geslacht, BSN, medische gegevens, Ketenpartners op het
overlijdingsgegevens,
ras of etnische afkomst en gebied van zorg en
nee
opleidinggegevens,
religieuze overtuigingen. veiligheid

Financiën, politie,
operationeel beheer,
staatscourant
Medische gegevens, kopie Personeelszaken,
ID bewijs
leidinggevenden

-

medewerker

Regie

Beheren van casusregievoering

Dienstverlening

Brede toegang sociaal
domein

College van B&W

Uitwisselen informatie en
Uitvoering
signalen tussen instellingen
overeenkomst
zorg en veiligheid

Regie

Beheren van groepstraject

Dienstverlening

Brede toegang sociaal
domein

College van B&W

Uitwisselen informatie en
Uitvoering
signalen tussen instellingen
overeenkomst
zorg en veiligheid

Convenant

NAW, geboortegegevens, geslacht, BSN, medische gegevens, Ketenpartners op het
overlijdingsgegevens,
ras of etnische afkomst en gebied van zorg en
nee
opleidinggegevens,
religieuze overtuigingen. veiligheid

Regie

Beheren van
voorzieningenverstrekkingen

Dienstverlening

Brede toegang sociaal
domein

College van B&W

Uitwisselen informatie en
Uitvoering
signalen tussen instellingen
overeenkomst
zorg en veiligheid

Convenant

NAW, geboortegegevens, geslacht, BSN, medische gegevens, Ketenpartners op het
overlijdingsgegevens,
ras of etnische afkomst en gebied van zorg en
nee
opleidinggegevens,
religieuze overtuigingen. veiligheid

Regie

Bieden van triage- en diagnoseinstrumenten

Dienstverlening

Brede toegang sociaal
domein

College van B&W

Uitwisselen informatie en
Uitvoering
signalen tussen instellingen
overeenkomst
zorg en veiligheid

Convenant

NAW, geboortegegevens, geslacht, BSN, medische gegevens, Ketenpartners op het
overlijdingsgegevens,
ras of etnische afkomst en gebied van zorg en
nee
opleidinggegevens,
religieuze overtuigingen. veiligheid

Versie 0.1
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Handmatige verwerking

Conform DIV-lijst

Beheren van parkeerdiensten

NAW, sollicitatiegegevens,
verzekeringen, nevenfuncties.
Functionele gegevens

#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

BRP,
leerplichtambtenaren

Parkeerbeheer

Wettelijke verplichting cao

Herkomst gegevens

Max 2 jaar conform
vrijstellingsbesluit,
verwijdering personen
v.a. Leeftijd 23 jaar . Handmatige verwerking
Volgens DIV lijst
bewaartermijn van 5
jaar.

Behandelen aanvraag
gehandicaptenparkeerplaat
Wettelijke verplichting WVW, WVR, P verordening
s en voetgangersgebied
rijden.

NAW, geboortegegevens,
contactgegevens, autogegevens

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

In het kader van
handhaving kan er
informatie
opgevraagd worden Conform DIV-lijst
over bezittingen,
inkomsten en huwelijk
in het buitenland.

Maatschappelijk werk,
GGD, verwijsindex,
RvdK, Politie, OM,
BSN, medische gegevens, jeugdzorg,
ras of etnische afkomst en zorgadviesteams, SVB,
religieuze overtuigingen. onafh. Psycholoog,
sociaal recherche,
Wijkagent, school,
RMC

Soort

betrokkene

Handmatig
Conform DIV-lijst en
diverse wetgeving
waar de gegevens
voor verwerkt
worden.
Conform DIV-lijst en
diverse wetgeving
waar de gegevens
voor verwerkt
worden.
Conform DIV-lijst en
diverse wetgeving
waar de gegevens
voor verwerkt
worden.
Conform DIV-lijst en
diverse wetgeving
waar de gegevens
voor verwerkt
worden.

Handmatige verwerking

Betrokkenen

Handmatige verwerking

Betrokkenen

Handmatige verwerking

Betrokkenen

Handmatige verwerking

Betrokkenen

Mei 2018
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Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Naam verwerking

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

Reïntegratie- en werkzoekenden

Beheren van arbeidsbemiddeling

Dienstverlening

Arbeidsbemiddeling

College van B&W

Salarisadministratie en -verwerking

Ondersteunen van
salarisadministratie en verwerking

Bedrijfsvoering

Salarisverwerking

College van B&W

Rechtmatige grondslag Uitleg
#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Maatschappelijke
participatie van clienten
bevorderen, met als doel Wettelijke verplichting
terugkeer naar
arbeidsproces
Berekenen, vastleggen, en
betalen van salarissen,
Wettelijke verplichting
vergoedingen etc.

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

Herkomst gegevens

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

Conform DIV-lijst

Handmatige verwerking

Betrokkenen

Art 8 Wbp

Financiële gegevens

n.v.t.

UWV, RBD, ABP, ADP Nee

Archiefwet
(selectielijst 2017)

Geautomatiseerde verwerking

Medewerkers,
raadsleden, B&W

Persoon, nationaliteit, huwelijk,
overlijden, verblijfplaats (adres),
kind, verblijfstitel en
reisdocument.

Hulpverleners,
schuldeisers, Zuidweg
& Partners, rechtbank,
werkgevers,
uitkeringsinstanties,
BSN, medische gegevens
belastingdienst en
en ras of etnische afkomst.
instanties waarvoor
inkomensbeheer
betalingen aan doet
namens de
schuldenaar

Handmatige verwerking

Betrokkene, Sociale
zaken

College van B&W

Beoordelen financiële
situatie;
schuldhulpverlening en
inkomensbeheer

Verordening Kaderstelling
Wettelijke verplichting schuldhulpverlening WSNP,
Wet Schuldhulpverlening

Wettelijke verplichting

Sociale werkvoorziening

Beheren van sociale
werkvoorziening

Dienstverlening

Ondersteuning bij
arbeidsinschakeling

College van B&W

Maatschappelijke
participatie van clienten
bevorderen, met als doel
terugkeer naar
arbeidsproces

Subsidies

Beheren van subsidies

Beleid

Subsidie-aanvragen
behandelen

College van B&W

Behandelen subsidie
Subsidieverordening en
aanvragen op gebied van Wettelijke verplichting
subsidieregels
sport, cultuur, zorg/welzijn

Tijdregistratie

Ondersteunen van tijdregistratie

Bedrijfsvoering

Tijdregistratie / verlof

College van B&W

Toezicht- en handhaving sociaal domein

Ondersteunen van handhaving

Dienstverlening

Huiselijk geweld

College van B&W

Dienstverlening

Fraude onderzoek sociale
College van B&W
zekerheid

Vaststellen rechtmatigheid
uitkering dmv vergelijking
WWB, andere sociale
Wettelijke verplichting
met opgave en
zekerheidswetten
waarneming ter plaatse

College van B&W

Economische participatie
bevorderen

Participatiewet, IOAW, IOAZ,
Wettelijke verplichting Bbz, e.a. Sociale
zekerheidswetgeving

WWB, IOOW, IOAZ, en sociale NAW, contactgegevens,
zekerheidswetgeving
arbeidsmarktgegevens

Wettelijke verplichting Art 8f Wbp

Vacaturematching

Beheren van arbeidsbemiddeling

Dienstverlening

Vastgoedexploitatie

Beheren en exploiteren van
gebouweigendommen

Ruimte

Vastgoed beheer en
onderhoud

College van B&W

Ontwikkeling, beheer en
onderhoud gemeentelijk
vastgoed

Wettelijke verplichting Burgerlijk Wetboek

Veiligheidsmanagement

Ondersteunen beheren van
veiligheidsrisico's

Beleid

Veiligheidskamer

Burgemeester

(Pro-actief) acteren op
(mogelijk) escalaties op
zorg en veiligheidsgebied

Gerechtvaardigd
belang

Afweging van belangen van
betrokkenen en zijn/haar
omgeving

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Beheren van
omgevingsvergunningen

Ruimte

Omgevingsvergunningen
en -meldingen

College van B&W

Behandelen van aavnragen
van
omgevingsvergunningen en
WABO, bouwverordening en
Wettelijke verplichting
heffen van leges.
APV
Geschilafhandeling ligt bij
het BB van Ruimte.

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Uitvoeren sanctie

Beleid

uitschrijven van
strafbeschikkingen of
sancties

Burgemeester

uitschrijven van
strafbeschikkingen of
sancties

Wettelijke verplichting Gemeentewet / APV
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BSN

NAW, contactgegevens, banknr.

Indien er sprake is van
schulden bij een
5 jaar conform DIVinternationaal bedrijf
lijst
dan worden daar
gegevens opgevraagd

Opdrachtnemers,
nee, alleen
indicatie- en
betrokkenen
reïntegratiebedrijven

Conform DIV-lijst

Handmatige verwerking

Betrokkenen

Een ieder die
kennisneemt van de
subsidiebeschikking

Max 2 jaar conform
Vrijstellingsbesluit

Handmatig

Aanvrager

n.v.t.

Afdelingshoofden ,
teamcoaches

Nee

Looptijd
dienstverlening

Geautomatiseerde verwerking Medewerkers

Seksuele leven

Ketenpartners

nee, alleen
betrokkenen

Conform DIV-lijst

Handmatige verwerking

Betrokkenen

Medische gegevens,
Identificatie,

Corporaties,
inlichtiingen, politie,
banken, OM, etc.

nee, alleen
betrokkenen

Conform WBP

Handmatige verwerking

Betrokkenen

NAW, contactgegevens,
arbeidsmarktgegevens,

Medische gegevens, BSN

Opdrachtnemers,
werkgevers, indicatienee, alleen
en
betrokkenen
reïntegratiebedrijven,
sociaal team

Conform DIV-lijst

Handmatige verwerking

Betrokkene

NAW, post- en factuuradres,
contactgegevens, overeenkomst

-

Financiën

conform proces
Planon

Geautomatiseerde verwerking Leveranciers

NAW, en alle relevante gegevens

Alle relevante gegevens

Hulpverleners, Politie,
medewerker
Nee
openbare orde en
veiligheid

BSN

Aanvrager,
bezwaarmaker, inzage
krijger, financiëel
beheer,
uitvoering/handhavin
g, regionale
uitvoeringsdienst
(ODH), adviesorganen
(o.a. de VRH),
welstandscommissie,
monumentencommiss
ie, Bibob, kadaster
ihkv Wkpb, BAG, BWB

Naam

Wettelijke verplichting WMO, wet tijdelijk huisverbod NAW, zaakinhoudelijke gegevens

Ondersteuning bij
arbeidsbemiddeling

Versie 0.1

#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

Soort

Opdrachtnemers,
nee, alleen
indicatie- en
betrokkenen
reïntegratiebedrijven

Beheren van schuldhulpverleningen Dienstverlening

Ondersteunen van toezicht

Doorgifte aan derden Bewaartermijn

BSN, medische gegevens

Schuldenadministratie

Toezicht- en handhaving sociaal domein

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

Participatiewet, WWB, IOOW,
NAW, contactgegevens,
IOAZ, en sociale
arbeidsmarktgegevens
zekerheidswetgeving

Schuldhulpverlening en
budgetbeheer

Registratie aan- en
afwezigheid en verlof en
spaaruren.
Voorkomen, in beeld
krijgen en stoppen van
huiselijk geweld

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.

uitkeringsgegevens,
arbeidsmarktgegevens,
inhjoudingen door derden,
strafrechtelijke gegevens,
onderhoudsgegevens

NAW, contactgegevens,
zaakgegevens, KvK-gegevens,

NAW-gegevens, BSN

CIJB

-

nee

Een vergunning wordt
Geautomatiseerde verwerking Aanvrager
onbeperkt bewaard.

Handmatig

overtreder

Mei 2018
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Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Uitvoeren APV

Beleid

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Uitvoeren sanctie

Beleid

Vergunning- Toezicht- Handhaving
Vergunning- Toezicht- Handhaving

Beheren van winkels, markt en
straathandel
Ondersteunen handhaving
vergunningen evenementen

Beleid
Beleid

Naam verwerking

vergunning of ontheffing

last onder dwangsom of
bestuursdwang
Standplaatsvergunning,
marktvergunning

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

burgemeester of
college

Burgemeester
College van B&W

Handheld computer BOA Burgemeester
Deelzaak met APV, alleen
uitvoeren van de controle
Burgemeester
ter plaatse door team
O&T.
Deelzaak met APV, alleen
uitvoeren van de controle
Burgemeester
ter plaatse door team
O&T.

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Ondersteunen handhaving
vergunningen evenementen

Ruimte

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Ondersteunen handhaving
vergunningen horeca

Ruimte

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Ondersteunen handhaving
vergunningen openbare orde en
veiligheid

Ruimte

uitvoeren planmatig
toezicht en handhaving

College van B&W

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Ondersteunen van handhaving

Beleid

Evenementenvergunnin

Burgemeester

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Ondersteunen van handhaving

Ruimte

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Ondersteunen van toezicht

Ruimte

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Ondersteunen vergunningverlening
Beleid
evenementen

Woonfraude bestrijding

Woningwet, Milieuwet,
ruimtelijke ordening

College van B&W

College van B&W

Rechtmatige grondslag Uitleg
#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Behandelen van aanvragen
om vergunningen,
ontheffingen en meldingen wettelijke verplichting
i.h.k.v. de APV en
bijzondere wetten
last onder dwangson of
bestuursdwang
toezicht en handhaving
evenementen
Toezicht, handhaving
evenementen

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

gemeente wet APV, drank en
horeca wet, wet op de
kansspelen, speelautomaten
besluit, reglement
verkeerstekens en
verkeersregels (RVV),
activiteitenbesluit.

BSN, KvK, NAW-gegevens

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.

BSN

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

Doorgifte aan derden Bewaartermijn

Soort

#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

burgers en
organisaties

nee

1 jaar

intern jurist

nee

Herkomst gegevens
#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

Wettelijke verplichting Gemeentewet / APV

NAW-gegevens, BSN

Gemeentewet, APV,
Wettelijke verplichting
Marktverordening

BSN, KvK, NAW-gegevens

BSN

politie, VRH, GHOR

Wettelijke verplichting Gemeentewet, APV,

BSN, KvK, NAW-gegevens

BSN

politie, VRH, GHOR

Nee

5 jaar

Handmatig

afhankelijk van
overtreding

Uitvoeren van de wettelijke
Wettelijke verplichting APV en Bouwbesluit
controle taak

Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres

BSN

Aanvrager of
gebruiker

Nvt

-

Handmatig

Aanrager of gebruiker

Uitvoeren van de wettelijke
Wettelijke verplichting APV en Bouwbesluit
controle taak

Persoon, verblijfsgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres

BSN

Aanvrager of
gebruiker

Nvt

-

Handmatig

Aanrager of gebruiker

BSN

Aannemers en
aanvragers

Vergunning 3 jaar van
Gegevens aanvraag
kracht, dan worden de
openbaar, dus ook de
Handmatig
gegevens digitaal
persoonsgegevens
bewaard.

BSN

politie, VRH, GHOR

-

Politie, Provincie,
Wooncoporaties

Uitvoeren van de wettelijke
BW, Bouwbesluit, Woningwet,
Wettelijke verplichting
N.A.W. , e-mail, telefoon
controle taak
BP, enz.
toezicht en handhaving
evenementen
Het bestrijden van
woonfraude

Opsporen en handhaven
activiteiten in strijd met
woningwet, milieuwet, en
wet ruimtelijke ordening

Wettelijke verplichting Gemeentewet, APV,
Wettelijke verplichting Volkshuisvestingswetgeving

Wettelijke verplichting

Woningwet, Milieuwet, wet
ruimtelijke ordening, APV

BSN, KvK, NAW-gegevens
NAW

NAW, contactgegevens

Welstandscommissie,
bezwarencommissie,
Politie, Justitie,
Rechtbank,
Deurwaarders,
Provincie,
behandelaars, I&M
inspectie

overtreder
1 jaar

Aanvrager

5 jaar
-

Noodzakelijk voor het
Geautomatiseerde verwerking Derden
doel

Geautomatiseerde verwerking Derden

Behandelen evenementen College van B&W

Alle verwerkingen omtrent
vergunning verlening aan Wettelijke verplichting Gemeentewet / APV
evenementen

NAW en andere
communicatiegegevens
betrokkene; vergunningspecifieke
gegevens

Politie, handhaving,
veilighedsregio

Uiterlijk 2 jaar

Handmatig

Aanvrager

NAW, contactgegevens,
Strafrechtelijke gegevens
geboortegegevens, Kvk gegevens,
en politiegegevens
arbeidsgegevens

Politie, Financieel
beheer,
Veiligheidsregio,
Bibob,
Toezichthouders

Maximaal 2 jaar

Handmatig

Aanvragers,
adviesinstanties

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Ondersteunen vergunningverlening
Beleid
horeca

Drank en
horecavergunningen

College van B&W

Behandelen van aanvragen
om vergunningen,
ontheffingen en meldingen Wettelijke verplichting Drank en Horecawet
i.h.k.v. De drank en
horecawet

Vergunning- Toezicht- Handhaving

Publiceren van bekendmakingen

Ruimte

Publiceren van
bekendmakingen

College van B&W

informeren omwonenden
over genomen besluit

Wettelijke verplichting Awb

verrblijfsplaats (adres) opmerking: bron is de BAG en niet nee
de BRP

iedereen

nee

Verkiezingen

Ondersteunen van verkiezingen

Dienstverlening

Register stembureauleden College van B&W

Organiseren bemensing
van de stembureaus

Wettelijke verplichting Kieswet

NAW, contactgegevens, historie,
bankgegevens

BSN

Financiën,
Stembureauleden

Kieswet

Dienstverlening

Dienstverlening
Burgerzaken

College van B&W

Het uitvoeren van
Burgerzaken Front office
taken. (denk aan
paspoorten, rijbewijzen,
Wet BRP, paspoortwet, RDW,
adreswijzigingen binnen
NL, uittreksels, burgerlijke Wettelijke verplichting AWB, WOB, Burgerlijk
Wetboek
stand akten, geboorte,
overlijden, erkenning NL,
VOG,
gehandicaptenparkeerkaart
)

Alle opgenomen gegevens in BRP

BSN, medische gegevens

Medewerkers,
landelijke GBA, alle
RDW, Rijksdienst voor
Conform WBP
overheidsorganen en identiteitsgegevens.
ketenpartners

Handmatige verwerking

Betrokkene, derden

College van B&W

Besluit op WMO aanvraag,
financiering en inzet
Wettelijke verplichting WMO
voorziening

NAW
Persoonlijke omstandigheden
Medische gegevens
Financiële gegevens

Dienstverleners
(WMO instelling)
CBS
CAK
SVB

Nee

Conform WBP

Handmatige verwerking

Hulpvragers, BRP

College van B&W

Besluit op aanvraag
stadspas

NAW
BSN
Financiële gegevens

geen

ja

5 jaar

Handmatig

VOA

Uitwisselen van berichten met het
GBA-netwerk

WMO

Beheren van casusregievoering

Dienstverlening

WMO
referentiecomponent

WMO

Beheren van
voorzieningenverstrekkingen

Dienstverlening

Stadspas

Versie 0.1

Toestemming
betrokkene

Toestemming

- 8 van 9 -

BSN
Medische gegevens

BSN

6 weken inzage officielebekendmaking geen besluitvorming
en.nl (archiefwet)
Verwijdering bij
opzegging of
Handmatige verwerking
overlijden

Aanvrager en
gemachtigden
Betrokkene en BRP

Mei 2018

Openbare versie verwerkingsregister Gemeente Westland

Hoofdproces

Onderliggend proces

Cluster

#De processen worden beschreven volgens
het gemeentelijke procesmodel (GEMMA)

#Onderliggend proces

#De gemeentelijke taken #De naam waaronder je
zijn binnen Westland
de verwerking herkent
toebedeeld aan
zogenaamde clusters

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke
referentiearchitectuur voor gemeenten.
GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

WMO

Beheren van
voorzieningenverstrekkingen

Dienstverlening

Naam verwerking

WMO-voorzieningen en
verstrekkingen

Eindverantwoordelijk Verwerkingsdoeleinden
e
#Keuzelijst: Welk
#Wat is het doel van het
bestuursorgaan is de proces/ de verwerking?
verwerkers/eindverantwoordelij
ke?

Rechtmatige grondslag Uitleg
#Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige
grondslag?

Categorieën van
Persoonsgegevens
#Ligt de gekozen grondslag
Welke categorieën van
toe. Welke overeenkomst?
persoonsgegevens worden
Welke wettelijke verplichting? gebruikt? Gebruik de categorieën
van de BRP.

Doorgifte aan derden Bewaartermijn

Soort

Herkomst gegevens

#Gaat het naar een
ander land/
internationale
organisatie? Zo ja,
welke?

#Wat is de wettelijke #Is het een handmatige of
bewaartermijn voor geautomatiseerde
de gegevens?
besluitvorming, of profiling
Conform DIV-lijst of
bij uitzondering
specifieker

#Zijn de
persoonsgegevens bij
de betrokkene
verzameld of van een
derde? In het geval
van derden, welke?

Zorgaanbieders
Medisch adviseur
CBS
CAK
SVB
Leveranciers
DSW

nee

Conform WBP

Handmatige verwerking

BRP, Betrokkene

Bevorderen
zelfredzaamheid en
participatie

NAW, contactgegevens, A
nummer, PMO nummer, Sofinummer, objectgegevens, AKR
nummer.

BSN

Waterschap,
Belastingdienst,
Waardeeringskamer

Nee

Conform Archiefwet

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, Kadaster,
KvK, RO/BWT, BRP

BSN, KvK, NAW-gegevens

BSN

alle
burgers/organisaties

nvt

permanent bewaren

Handmatig

betrokkene levert zelf
aan op basis van
zienswijze

Wettelijke verplichting WMO 2015

WOZ-taxatie

Ondersteunen van waardering

Bedrijfsvoering

Uitvoeren WOZ

College van B&W

WRO

Beheren van digitale ruimtelijke
plannen

Beleid

beheren van digitale
ruimtelijke plannen

Raad

ruimtelijke ontwikkeling
mogelijk maken of
consolideren

Wettelijke verplichting WRO-wet

- 9 van 9 -

BSN
Medische gegevens

Categorieën van
Ontvangers
#Over welke
categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers,
(externe)
hulpverleners,
financiën etc.

College van B&W

De verwerking geschiedt
slechts voor: het heffen,
invorderen en uitkeren van
belastinggelden; het
Wettelijke verplichting, WOZ,
waarderen van onroerende Wettelijke verplichting
AWR
zaken; het behandelen van
geschillen en het doen
uitoefenen van de
accountantscontrole

Versie 0.1

• Persoon
• Ouder
• Nationaliteit
• Huwelijk
• Overlijden
• Inschrijving BRP
• Verblijfplaats (adres)
• Kind
• Verblijfstitel
• Gezag
Persoonlijke omstandigheden
Medische gegevens
Financiële gegevens

Bijzondere
persoonsgegevens
#Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke
opvattingen, religieuze
overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens
voor identificatie,
seksuele gegevens.
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