
Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Aanbesteding (Europees of anders) Generiek College van B&W
Aanbesteden van het verrichten van werken,
leveringen of diensten

Uitvoeren overeenkomst, wettelijke verplichting;
Aanbestedingswet 2012, Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Bedrijven, Medewerkers
Bedrijven
Medewerkers

Afhankelijk van waar de
dienstverlener zich bevind, maar
vrijwel altijd in EU

Conform Archiefwet Conform BIO

Aansprakelijkstelling richting gemeente Generiek College van B&W
Aansprakelijkstellingen en schadeclaims van burgers,
bedrijven

Wettelijke verplichting; Boek 6 BW
communicatie- en contactgegevens, financiële
gegevens (rekeningnummer), persoonsidentificerend
(NAW)

- Aanvragers Medewerkers - 7 jaar, polissen 10 jaar Conform BIO

Advies intern en derden Generiek College van B&W Advisering van medewerkers en derden
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens, financiële
gegevens, juridische gegevens, persoonsidentificerend
(NAW)

-
Aanvrager, Burgers, Derden,
Medewerkers, Verzoeker

Medewerkers, Zakelijke dienstverleners
(afhankelijk van type advies)

- Conform Archiefwet Conform BIO

Advies financiële & bedrijfsvoeringsadvisering
vakafdelingen/project/SMT

Generiek College van B&W Financiële & bedrijfsvoeringsadvisering vakafdelingen
Wettelijke verplichting; Gemeentewet, Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).

communicatie- en contactgegevens; financiële
gegevens;

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Applicatiebeheer Generiek College van B&W
Beheren van de applicaties die we gebruiken binnen de
gemeente

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Medewerkers, Derden Medewerkers, Zakelijke dienstverleners
Afhankelijk van waar de
dienstverlener zich bevind, maar
vrijwel altijd in EU

Conform Archiefwet Conform BIO

AVG-verzoeken Generiek College van B&W
Behandelen van de binnengekomen
AVG-verzoeken

Wettelijke verplichting; Algemene Verordening
Gegevensbescherming

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (inhoud
BRP), alle persoonsgegevens die binnen het AVG-
verzoek vallen (afhankelijk van het verzoek)

BSN
Burgers, Medewerkers, Alle mogelijke
betrokkenen

Medewerkers -
5 jaar na het afsluiten van de
behandeling

Conform BIO

Bedrijfsplannen (sectorplan, afdelingsplan) Generiek College van B&W Ontwikkelen en opstellen van bedrijfsplannen
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

persoonsidentificerend (naam; functie) - Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Beheer inkomende bijdragen en subsidies Generiek College van B&W Administratieve afhandeling subsidies

Wettelijke verplichting; Algemene wet bestuursrecht,
Financiële verhoudingswet, diverse subsidieregelingen,
Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV)

communicatie- en contactgegevens, financiële
gegevens (bankrekening; declaraties zorgkosten),
Gezinssituatie (gezinssamenstelling; gegevens voogd
indien minderjarig), persoonsidentificerend (NAW)

- Alle mogelijke betrokkenen Medewerkers -
Koppelen aan subsidieaanvraag dan
wel bijdragen

Conform BIO

Beleid opstelling Generiek College van B&W Ontwikkelen en opstellen van beleid
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Burgers, Derden, Medewerkers
Belangenorganisaties, Gemeenten, Interne
medewerkers, Medische instellingen,
Overige (semi)overheidsinstellingen

- Conform Archiefwet Conform BIO

Bestuurlijke Besluitvorming Generiek College van B&W Doorlopen van de bestuurlijke besluitvorming
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Burgers, Derden, Medewerkers
Belangenorganisaties, Gemeenten, Interne
medewerkers, Medische instellingen,
Overige (semi)overheidsinstellingen

- Conform Archiefwet Conform BIO

Business Intelligence Generiek College van B&W Genereren van managementinformatie
Gerechtvaardigd belang; verbeteren en optimaliseren
van onderliggende processen

communicatie- en contactgegevens (naam; functie;
email; telefoonnummer), diverse persoonsgegevens
die worden opgenomen in deze
managementinformatie

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Bezwaar- en beroepsprocedures Generiek College van B&W Behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures Wettelijke verplichting; Algemene wet bestuursrecht
communicatie- en contactgegevens, financiële
gegevens

- Bedrijven, Burgers, Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Calamiteitenplan Generiek College van B&W
Opstellen, beheren en uitvoeren van een
calamiteitenplan

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

persoonsidentificerend (naam; functie) - Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Document Management Systeem (DMS) Generiek College van B&W
Vastleggen, inlezen, raadpleging, archivering en
opslaan van documenten

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens,
persoonsidentificerend (naam; dienst, afdeling of
team; ID)

- Alle mogelijke betrokkenen Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Externe verplichtingen AVG (verwerkersovereenkomst,
modelovereenkomsten)

Generiek College van B&W
Uitvoeren van de externe verplichtingen uit de AVG,
zoals een verwerkersovereenkomst of andere
modelovereenkomst

Wettelijke verplichting; Algemene Verordening
Gegevensbescherming

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Bedrijven, Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Helpdesk Generiek College van B&W
Registratie en opvolging van meldingen die gesteld zijn
richting afdeling van het SSL

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (telefoonnummer;
email), persoonsidentificerend (naam)

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Ideeënbus Generiek College van B&W
Het opnemen van ideëen voor nadere uitwerking
daarvan.

Toestemming betrokkene persoonsidentificerend (NAW) - Bedrijven, Burgers Medewerkers -
1 jaar na het legen van de
ideeënbus.

Conform BIO

Identity en Access Management Generiek College van B&W
Identificeren van gebruikers binnen
een systeem door rechten en beperkingen te koppelen
aan de identiteit van het individu

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (email,
telefoonnummer), internetgegevens (UserID; IP-adres),
persoonsidentificerend (naam; functie)

- Medewerkers Medewerkers -

Conform Archiefwet
6 maanden na beëindiging
contract, dan wel verwijderen zodra
medewerkers geen gebruik meer
maken van systemen

Conform BIO

Inkoop- en contractmanagement Generiek College van B&W
Inkoop gemeente; Het registreren en opslaan van
contracten met externe partijen

Uitvoeren overeenkomst, Gerechtvaardigd belang; het
faciliteren van inkoop en het kunnen beheren van
contracten

communicatie- en contactgegevens - Medewerkers Medewerkers, zorgaanbieders -

Toegekend + geweigerd:
Wmo/jeugd voorziening: 15 jaar
Pwet/inburgering/ lening: 10 jaar
Subsidie: 7 jaar
Overige: Conform Archiefwet

Conform BIO

Intakeverzoek ICT Generiek College van B&W Indienen en behandelen van een Intakeverzoek ICT
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Interne verplichtingen AVG (verwerkingsregister,
DPIA's)

Generiek College van B&W
Uitvoeren van de interne verplichtingen uit de AVG,
zoals het verwerkingsregister en DPIA's

Wettelijke verplichting; Algemene Verordening
Gegevensbescherming

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Inwonersenquetes Generiek College van B&W
Processen verbeteren aan de hand van de
klantfeedback.

Gerechtvaardigd belang; verbeteren en optimaliseren
van onderliggende processen, Toestemming
betrokkene

persoonsidentificerend (naam); communicatie- en
contactgegevens (telefoonnummer; email);

- Burgers Medewerkers -
Intern statistiek en onderzoek
regeling

Conform BIO

Kennis en scholing Generiek College van B&W
Zorgdragen voor voldoende kennis en scholing voor
medewerkers

Gerechtvaardigd belang; het aanbieden van kennis en
scholing voor de eigen medewerkers om hun kennis en
kunde op peil te houden dan wel uit te breiden

arbeid, communicatie- en contactgegevens, NAW
gegevens, onderwijsgegevens, persoonsidentificerend
(naam; functie)

-
Burgers (kennisoverdragers),
Medewerkers

Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Klachtenprocedure Generiek College van B&W
Uitvoeren van de binnengekomen klacht in deze
procedure

Wettelijke verplichting; Algemene wet bestuursrecht
communicatie- en contactgegevens,
persoonsidentificerend (NAW), alle persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn met betrekking tot de klacht

- Klagers, Medewerkers, Derden
Medewerkers, Belanghebbenden,
Gemachtigden

-
5 jaar; met financiële consequenties
7 jaar; via
Ombudsman 10 jaar

Conform BIO

Klanttevredenheidsonderzoek Generiek College van B&W
Verbeteren dienstverlening, op verzoek van
beleidsmedewerkers

Gerechtvaardigd belang; verbeteren en optimaliseren
van onderliggende processen, Toestemming
betrokkene

communicatie- en contactgegevens,
persoonsidentificerend (mogelijk afhankelijk van
onderzoek: NAW; leeftijd; geslacht)

- Burgers Medewerkers, Onderzoeksbureau -
1 jaar. Daarna verwijderen of
anonimiseren.

Conform BIO

Ondernemingsraad (GOR, OR sectoren) Generiek College van B&W Uitvoeren van taken van de Ondernemingsraad
Wettelijke verplichting; Wet op de
Ondernemingsraden

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Online betalen van producten en diensten Generiek College van B&W
Ontvangen en afhandelen van betalingen van
afnemende partijen en burgers die producten en
diensten betalen

Afhankelijk voor de producten of diensten waar online
voor wordt betaald

communicatie- en contactgegevens (adres), financiële
gegevens (rekeningnummers), persoonsidentificerend
(NAW)

- Burgers Medewerkers -

Betalen rekening: 7 jaar
Factuur omtrent onroerend goed:
10 jaar
Afgebroken betaling: 1 jaar
Confirm Archiefwet

Conform BIO

Overleggen (intern, extern) Generiek College van B&W Houden van overleggen
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Planning & Controle-cyclus Generiek College van B&W Planning & Controle-cyclus
Wettelijke verplichting; Gemeentewet, Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).

arbeid, communicatie- en contactgegevens, financiële
gegevens

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Projectmanagement intern (ICT, FinMgmt, InfoMgmt) Generiek College van B&W Uitvoeren project informatiemanagement
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Burgers, Medewerkers
Commerciële dienstverleners,
Medewerkers, Zakelijke dienstverleners

- Conform Archiefwet Conform BIO

Publiceren van bekendmakingen Generiek College van B&W Publiceren van informatie

Wettelijke verplichting; Algemene wet bestuursrecht,
Bekendmakingswet, Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke regelingen, Wet elektronische
publicaties

persoonsidentificerend (naam; functie), beeldmateriaal
(foto)

- Bestuurders, Raadsleden, BABS Websitebezoekers - Conform Archiefwet Conform BIO

                                     Verwerkingsregister



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Raadsvragen (ex art. 71) Generiek College van B&W Behandelen van Raadsvragen
Wettelijke verplichting; Gemeentewet, Reglement van
orde 2019

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Bestuurders, Medewerkers, Raadsleden Bestuurders, Medewerkers, Raadsleden - Conform Archiefwet Conform BIO

Uitvoeren interne controle Generiek College van B&W Uitvoeren interne controle
Wettelijke verplichting; Gemeentewet, Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).

communicatie- en contactgegevens - Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Woo-verzoek Generiek College van B&W Behandelen van een Woo-verzoek Wettelijke verplichting; Wet open overheid
communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Burgers, Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Zakenafhandeling Generiek College van B&W
Afhandelen en beheren van verschillende soorten
zaken gemeentebreed

Wettelijke verplichting, taak algemeen belang of
openbaar gezag; Gemeentewet, het voeren van het
dagelijks bestuur van de gemeents, verdere wet- en
regelgeving afhankelijk van de betreffende zaak

Burgers
communicatie- en  contactgegevens (email; telefoon),
persoonsidentificerend (NAW; geslacht;
geboortegegevens)
Medewerker
communicatie- en contactgegevens (email; telefoon),
persoonsidentificerend (naam; geboortedatum;
geslacht)

BSN Burgers, Medewerkers

Bedrijven, Burgers, Gemeentelijke
organisaties, Ketenpartners,
Maatschappelijke organisaties,
Medewerkers, Notarissen,
Overheidsinstanties, Politie Raadplegers,
Scholen, Woningcorporaties,
Zaakbeheerders

- Afhankelijk van de hoofdzaak Conform BIO

Het behandelen en opslaan van raadsvoorstellen
en initiatiefvoorstellen met bijbehorende stukken

Griffie Gemeenteraad
Behandelen en opslaan van raadsvoorstellen
en initiatiefvoorstellen met bijbehorende stukken

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Reglement van orde 2019

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
NAW, functie)

- Burgers, Medewerkers, Raadsleden
Belanghebbenden, Iedereen (openbare
publicatie), Medewerkers, Raadsleden

- Conform Archiefwet Conform BIO

Het behandelen van een burgerinitiatief Griffie Gemeenteraad Behandelen van een burgerinitiatief
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Reglement van orde 2019, Verordening
burgerinitiatief 's-Hertogenbosch,

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
NAW, functie)

- Burgers, Medewerkers, Raadsleden
Belanghebbenden, Iedereen (openbare
publicatie), Medewerkers, Raadsleden

- Conform Archiefwet Conform BIO

Voorbereiden en verslaglegging van
presidiumvergadering

Griffie Gemeenteraad
Voorbereiden en verslaglegging van
presidiumvergaderingen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Reglement van orde 2019

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
NAW, functie)

- Medewerkers, Raadsleden Medewerkers, Raadsleden - Conform Archiefwet Conform BIO

Verslagleggen van commissievergaderingen en
raadsvergaderingen

Griffie Gemeenteraad
Verslagleggen van de commissievergaderingen en
raadsvergaderingen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Reglement van orde 2019, Verordening
burgerinitiatief 's-Hertogenbosch,

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
NAW, functie)

- Burgers, Medewerkers, Raadsleden
Belanghebbenden, Iedereen (openbare
publicatie), Medewerkers, Raadsleden

- Conform Archiefwet Conform BIO

Beantwoorden van technische vragen van raadsleden Griffie Gemeenteraad Beantwoorden van technische vragen van raadsleden
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Medewerkers, Raadsleden Medewerkers, Raadsleden - Conform Archiefwet Conform BIO

Benoemen gemeenteraadslid, commissielid Griffie Gemeenteraad Benoemen gemeenteraadslid, commissielid
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

arbeidsgegevens, communicatie- en contactgegevens
(e-mail; telefoonnummer), persoonsidentificerend
(naam; NAW, functie)

- Medewerkers, Raadsleden
Medewerkers, Iedereen (openbare
publicatie)

- Conform Archiefwet Conform BIO

Benoemen wethouder Griffie Gemeenteraad Benoemen wethouder
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

arbeidsgegevens, communicatie- en contactgegevens
(e-mail; telefoonnummer), persoonsidentificerend
(naam; NAW, functie)

- Medewerkers, Wethouder
Medewerkers, Iedereen (openbare
publicatie)

- Conform Archiefwet Conform BIO

Voeren van functioneringsgesprek m.b.t.
burgemeester

Griffie Gemeenteraad
Voeren van functioneringsgesprek m.b.t.
burgemeester

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Handreiking functioneringsgesprek
burgemeester

arbeidsgegevens, communicatie- en contactgegevens
(e-mail; telefoonnummer)

- Medewerkers, Burgemeester Medewerkers, Overheidsinstellingen - Conform Archiefwet Conform BIO

(Her)benoemen van de burgemeester Griffie Gemeenteraad (Her)benoemen van de burgemeester
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

arbeidsgegevens, communicatie- en contactgegevens
(e-mail; telefoonnummer), persoonsidentificerend
(naam; NAW, functie)

- Medewerkers, Burgemeester Medewerkers, Overheidsinstellingen - Conform Archiefwet Conform BIO

Behandelen van brieven aan de raad Griffie Gemeenteraad Behandelen van brieven aan de raad
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Reglement van orde 2019

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
NAW, functie)

- Burgers, Medewerkers, Raadsleden Medewerkers, Raadsleden - Conform Archiefwet Conform BIO

Uitvoeren van de bedrijfsvoering van de raad Griffie Gemeenteraad Uitvoeren van de bedrijfsvoering van de raad
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, het voeren van het dagelijks bestuur
van de gemeente

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), persoonsidentificerend (naam;
functie)

- Medewerkers Dienstverleners, Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Ondersteunen financiele verantwoording fracties Griffie Gemeenteraad Ondersteunen financiele verantwoording fracties

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Verordening geldelijke voorzieningen
leden bijzondere commissies 2007, Verordening
rechtspositie raadsleden en leden van de commissies
uit de gemeenteraad ’s-Hertogenbosch 2019

communicatie- en contactgegevens (e-mail;
telefoonnummer), financiele gegevens,
persoonsidentificerend (naam; functie)

- Medewerkers Dienstverleners, Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Post (interne post o.a. scannen en verwerken naar
dms)

Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Binnenkomende post scannen en koppelen aan de
zaak.

Gerechtvaardigd belang, het kunnen uitvoeren van het
postproces zodat deze op de juiste plek binnen de
organisatie terecht komt

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens
(telefoonnr.; email);

Afhankelijk van bron Alle mogelijke betrokkenen Medewerkers - Koppelen aan de zaak Conform BIO

Ruimtereservering medewerkers Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Het reserveren van een ruimte door de medewerker
van de gemeente.

Gerechtvaardigd belang, er voor zorgen dat
medewerkers ruimtes om in te werken of in te
overleggen kunnen organiseren

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens
(telefoonnr.; email);

- Medewerkers Intern - Conform Archiefwet Conform BIO

Toegangontzeggingen gemeentelijke gebouwen Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Registreren welke personen de toegang tot een
gemeentelijk pand is ontzegd

Gerechtvaardigd belang, beschermen van onze
gebouwen en eigen medewerkers tegen personen die
zich misdragen hebben

persoonsidentificerend (NAW); beeldmateriaal (foto) - Ontzegden Intern -
6 maanden na bezoek, tenzij langer
noodzakelijk

Conform BIO

Toegang gebouw via toegangspas medewerkers Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Faciliteren medewerkers; Het aanmaken van een
toegangspas voor (nieuwe) medewerkers, beheer en
controle op faciliteiten

Gerechtvaardigd belang, beschermen van onze
gebouwen door een toegangsbeleid via een pas voor
onze medewerkers

persoonsidentificerend (naam, afdeling),
beeldmateriaal (foto)

- Gemeentelijke medewerkers Intern -
Na beëindiging contract, of wijziging
functie, historie blijft bewaar tot 1
jaar na beëindiging contract

Conform BIO

Toegang gebouw via toegangspas bezoekers Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Faciliteren bezoekers; Het aanmaken van een
toegangspas voor bezoekers, beheer en controle op
faciliteiten

Gerechtvaardigd belang, beschermen van onze
gebouwen door een toegangsbeleid via een pas voor
bezoekers

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens
(telefoonnr.; email);

- Gasten Intern - Na inleveren toegangspas Conform BIO

Cameratoezicht gebouwen gemeente Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W

Voor het in beeld brengen van onbevoegde personen.
Indien onbevoegde in beeld komen, wordt opvolging
gedaan om deze personen uit het pand te verwijderen.
De camerabeelden kunnen ter ondersteuning van een
afgifte aan de politie worden verstrekt.

Gerechtvaardigd belang, bescherming van onze
gebouwen en medewerkers

Beeldmateriaal - Bezoekers pand(en) gemeente Intern - 4 weken Conform BIO

Bijhouden van reserveringen (apparatuur,
dienstfietsen -en auto's)

Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Bijhouden van reserveringen (apparatuur,
dienstfietsen -en auto's)

Gerechtvaardigd belang, er voor zorgen dat
medewerkers toegang hebben tot apparatuur,
dienstfiesten - en auto's

persoonsidentificerend (naam) - Gemeentelijke medewerkers Medewerkers facilitair/Servicedesk - 1 jaar Conform BIO

Beheren zonering, paslezer en toegangspassen Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Fysieke beveiliging Wettelijke verplichting; AVG
persoonsidentificerend (naam; gebruikersnaam;
functie); internetgegevens

- Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik -
Zodra medewerkers geen gebruik
meer maken van de systemen, hun
gegevens verwijderen.

Conform BIO

Gebruikersgerelateerde problemen Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Gestructureerd afhandelen incidenten
Gerechtvaardigd belang, er voor zorgen dat
gebruikersgerelateerde problemen worden opgelost
zodat gebruikers hun werk kunnen doen

persoonsidentificerend (naam; functie);
contactgegevens

- Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik - Conform Archiefwet Conform BIO

Voortgangsregistratie bezwaar Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Voortgangsmonitor bezwaarprocedures Wettelijke verplichting; AWB, Participatiewet, WABO
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (gegevens gemachtigden; handtekeningen)

-
Bezwaarmakers
Belanghebbenden
Gemachtigden

Betrokken afdeling, bezwaarcommissie - Na afhandeling 5 jaar Conform BIO

Burgerpanel Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Beleidsontwikkeling, communicatie met deelnemers,
Inspraakverordening

Uitvoering overeenkomst
persoonsidentificerend (NAW; geslacht;
geboortegegevens); contactgegevens; persoonlijk
(opvattingen)

- Deelnemers - -
Looptijd lidmaatschap panel
1 jaar (19.1 selectielijst)

Conform BIO

Behandelen van meldingen m.b.t. agressie en
geweldsincidenten

Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W

Invulling geven aan de ARBO-wet (wettelijke
verplichting) o.g.v. artikel 3 ARBO-wet (Beleid: zorg
dragen voor de veiligheid en gezondheid van
werknemers. meer

Wettelijke verplichting; Arbeidsomstandighedenwet,
Burgerlijke Wetboek

Persoonsidentificerend (NAW) BSN Burgers Medewerkers -
Afgehandeld = 5 jaar; Afgebroken =
1 jaar. Bron: 29.1, 29.2

Conform BIO

Intranet Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Verbetering, versterking interne informatie en
communicatie

Gerechtvaardigd belang, het faciliteren van interne
communicatie

persoonsidentificerend (naam; functie); beeldmateriaal
(foto)

-
Gemeentelijke medewerkers
Bestuurders
Raadsleden

Interne medewerkers - Koppelen aan hoofdzaak Conform BIO

Personeelsmanagement (Personeelsdossier; Beheren
personeels- en salarisadministratie; Verklaring Omtrent
Gedrag; bedrijfskleding, etc.)

Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Dossiervorming personele gegevens
Uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang; het
faciliteren van medewerkers

persoonsidentificerend (NAW); identiteitsgegevens
(kopie ID); persoonlijk (sollicitatiegegevens;
verzekeringen; nevenfuncties)

gezondheid (medisch); BSN
Gemeentelijke medewerkers
Voormalige gemeentelijke medewerkers

Personeelszaken
Leidinggevenden

-

Personeelsdossiers 2 jaar na
uitdiensttreding. Bij digitaal en
zaakgericht werken wordt vernietigd
conform hetgeen in de zaaktypes is
vastgelegd.

Conform BIO

Salarisverwerking Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Berekenen, vastleggen, en betalen van salarissen,
vergoedingen etc.

Wettelijke verplichting; Fiscale wetgeving,
loonbelasting, Burgerlijk Wetboek 7

persoonsidentificerend (naam) BSN
Gemeentelijke medewerkers
Raadsleden

UWV, RBD, ABP, ADP -
Maximaal 2 jaar, na beëindiging
dienstverband

Conform BIO

Tijdregistratie / verlof Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Registratie aan- en afwezigheid en verlof  en
spaaruren.

Gerechtvaardigd belang, het kunnen plannen van
voldoende personeel

persoonsidentificerend (naam; afdeling); persoonlijk
(werkdagen; uren)

- Gemeentelijke medewerkers Afdelingshoofden , teamcoaches -
Looptijd dienstverlening of
looptijd project

Conform BIO

Correspondentie Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W
Communicatie met ingezetenen en niet- ingezetenen
mogelijk maken

Gerechtvaardigd belang, het faciliteren van externe
communicatie

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

- Burgers Afhankelijk van correspondentie -
Koppelen aan hoofdzaak.
Anders 1 jaar

Conform BIO

Subsidieverstrekking aan wijkraden en bestuursraden
Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Subsidieverstrekking aan wijkraden en bestuursraden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Awb en
Richtlijn Algemene Subsidie Verordening

communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens -
Burgers
Mederwerkers

Belanghebbenden - Conform Archiefwet Conform BIO



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Bestuurlijke overleggen met bestuursraden Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Bestuurlijke overleggen met bestuursraden
Taak van algemeen belang of openbaar gezag; op basis
van annexatievoorwaarden

communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens BSN

Burgers
Mederwerkers
Wethouder
Derden

Belanghebbenden
Medewerkers

- Conform Archiefwet Conform BIO

Persoonlijk ondersteunen van bestuurders Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Persoonlijk ondersteunen van bestuurders Toestemming betrokkene communicatie- en contactgegevens -
Medewerkers
Wethouder

Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Uitvoeren lobbyen en public affairs Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Uitvoeren lobbyen en public affairs
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens -
Burgers
Mederwerkers

Belangenorganisaties
Medewerkers
Overige (semi)overheidsinstellingen

- Conform Archiefwet Conform BIO

Uitvoeren pensioenproces Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Pensioenadministratie Wettelijke verplichting; Pensioenwet
communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens;
financiële gegevens

BSN

Medewerkers
Raadslid
Wethouder
Derden

Belanghebbenden
Financiële dienstverleners
Interne medewerkers

- Conform Archiefwet Conform BIO

Beantwoorden enquetes (CBS, A&O Fonds gemeenten,
Venster voor bedrijfsvoering)

Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Beantwoorden enquetes
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens - Medewerkers Sociaal-maatschappelijke instellingen - Conform Archiefwet Conform BIO

Aanstelling ambtelijk, wethouder en overig Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Aanstelling ambtelijk, wethouder en overig Uitvoering overeenkomst
communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens;
financiële gegevens; arbeid; gezien, huishouden en
vervoer; ID-gegevens

BSN
Medewerkers
Wethouder

Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Uitkeringen m.b.t. personeel Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Uitkeringen m.b.t. personeel Wettelijke verplichting; Fiscale wetgeving
communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens;
financiële gegevens; gezin, huishouden en vervoer

BSN Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Uitvoeren vervoerplan Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Uitvoeren vervoerplan Uitvoering overeenkomst
communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens;
financiële gegevens; gezin, huishouden en vervoer

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Verzekeringen Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Verzekeringen Wettelijke verplichting; Fiscale wetgeving
communicatie- en contactgegevens; financiële
gegevens

- Medewerkers
Financiële dienstverleners
Medewerkers

- Conform Archiefwet Conform BIO

Opstellen arbeidsvoorwaarden m.b.t. personeel Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Secundaire arbeidsvoorwaarden m.b.t. personeel Uitvoering overeenkomst
communicatie- en contactgegevens; financiële
gegevens

- Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Uitvoeren ARBO proces Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Uitvoeren ARBO proces Wettelijke verplichting; Arbowet en arbo besluit communicatie- en contactgegevens -
Medewerkers
Derden

Inhoudsdeskundigen
Medewerkers
Medische instellingen
Overige (semi)overheidsinstellingen

- Conform Archiefwet Conform BIO

Uitvoeren BHV proces Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Uitvoeren BHV proces Wettelijke verplichting; Arbowet en arbo besluit
communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens;
juridische gegevens

medische gegevens
Medewerkers
Derden

Medewerkers
Medische instellingen
Opleidingsinstituten
Overige (semi)overheidsinstellingen

- Conform Archiefwet Conform BIO

Casemanagement verzuim Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Casemanagement verzuim Wettelijke verplichting: Wet WW, Ziektewet
communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens;
juridische gegevens; financiële gegevens;
minderjarigen; onderwijs

BSN
Medewerkers
Derden
Wethouder

Overige (semi)overheidsinstellingen
Medewerkers
Juridische instellingen
Bezwaar- en beroepscommissie
Zakelijke dienstverleners

- Conform Archiefwet Conform BIO

Inwinnen, beheren, bewerken en analyseren van
gegevens ten behoeve van onderzoek

Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Inwinnen, beheren, bewerken en analyseren van gegevens ten behoeve van onderzoek
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;  Verdere
gronden uit o.a. de Jeugdwet, Wet publieke
gezondheid, Wmo, Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens;
financiële gegevens; gezin, huishouden en vervoer;
onderwijs; minderjarigen; strafrechtelijk

BSN

Burgers
Derden
Medewerkers
Minderjarigen
Minderjarigen tot 16 jaar

Medewerkers
Zakelijke dienstverleners

- Conform Archiefwet Conform BIO

Presenteren van onderzoeksgegevens Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Presenteren van onderzoeksgegevens
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;  Verdere
gronden uit o.a. de Jeugdwet, Wet publieke
gezondheid, Wmo, Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens -

Burgers
Derden
Medewerkers
Minderjarigen
Minderjarigen tot 16 jaar

Medewerkers
Belanghebbenden
Inhoudsdeskundigen
Woningverhuurders
Overige (semi)overheidsinstellingen
Sociaal-maatschappelijke instellingen

- Conform Archiefwet Conform BIO

Afhandelen verzoek van derden mbt
onderzoeksgegevens

Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Afhandelen verzoek van derden mbt onderzoeksgegevens
Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Verdere
gronden uit o.a. de Jeugdwet, Wet publieke
gezondheid, Wmo, Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens -

Burgers
Derden
Medewerkers
Minderjarigen
Minderjarigen tot 16 jaar

Belanghebbenden - Conform Archiefwet Conform BIO

Opstellen en verstrekken van adviezen, rapporten en
onderzoeken tbv bestuurlijke besluitvorming

Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Opstellen en verstrekken van adviezen, rapporten en onderzoeken tbv bestuurlijke besluitvorming
Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Verdere
gronden uit o.a. de Jeugdwet, Wet publieke
gezondheid, Wmo, Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens -
Derden
Medewerkers

Medewerkers
Belangenorganisaties
Gemeenten
Overige (semi)overheidsinstellingen
Sociaal-maatschappelijke instellinen
Woningverhuurders

- Conform Archiefwet Conform BIO

Wijk- en buurtregistratie Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Publiceren van grenzen van (nieuwe) wijken en buurten
Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Verdere
gronden uit o.a. de Jeugdwet, Wet publieke
gezondheid, Wmo, Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens -
Medewerkers
Wethouder

Medewerkers
Belanghebbenden
Overige (semi)overheidsinstellingen

- Conform Archiefwet Conform BIO

Perscommunicatie verzorgen Bestuurs- en Algemene Zaken College van B&W Perscommunicatie verzorgen
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens -
Derden
Medewerkers

Medewerkers
Pers

- Conform Archiefwet Conform BIO

Archiveren informatie Middelen en Dienstverlening College van B&W Het bewaren van informatieobjecten Wettelijke verplichting; Archiefwet afhankelijk van bron afhankelijk van bron Alle mogelijke betrokkenen Interne behandelaars, raadplegers - Conform Archiefwet Conform BIO

Beheer stamgegevens (crediteuren en debiteuren) Middelen en Dienstverlening College van B&W
Het beheren van de basisgegevens voor de
administratie.

Gerechtvaardigd belang; het uitvoeren van financiële
administratie

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens (bankrekening; declaraties
zorgkosten); persoonlijk (gezinssamenstelling;
gegevens voogd indien minderjarig)

- Alle mogelijke betrokkenen Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Data back-up en data restore Middelen en Dienstverlening College van B&W
Voorkomen dataverlies en verloren data weer
terugplaatsen in proces

Wettelijke verplichting, Openbaar gezag;
Gemeentewet

afhankelijk van bron -
Gemeentelijke medewerkers
Burgers

Medewerkers, politie bij misbruik -
Backup verwijderen zodra deze niet
meer noodzakelijk is.

Conform BIO

Digitale inbraakpreventie Middelen en Dienstverlening College van B&W Signaleren en voorkomen van digitale inbraak
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam); internetgegevens (IP-
adres; inhoud netwerkberichten)

BSN; gezondheid (medisch) Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik - Conform Archiefwet Conform BIO

Beheersen en veilig schonen van media Middelen en Dienstverlening College van B&W Voorkomen dataverlies
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

afhankelijk van bron - Gemeentelijke medewerkers Burgers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Beveiliging digitale infrastructuur Middelen en Dienstverlening College van B&W
Netwerkcomponenten en configuraties, monitoring
van netwerkverkeer, beheersen van datastromen,
netwerkscheiding

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam); internetgegevens (IP-
adres; inhoud netwerkberichten)

- Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik - Conform Archiefwet Conform BIO

Bijhouden gebeurtenissen en inhoud Middelen en Dienstverlening College van B&W Signaleren en onderzoeken onrechtmatig gebruik
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam) - Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik - Conform Archiefwet Conform BIO

Voorkomen illegaal gebruik software en fouten in
software

Middelen en Dienstverlening College van B&W
Voorkomen illegaal gebruik software en fouten in
software

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens - Gemeentelijke medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Need to know voor systeembeheerders Middelen en Dienstverlening College van B&W
Zorgen dat systeembeheerders alleen bij de gegevens
kunnen die ze nodig hebben voor hun taak

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam; functie) - Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik - Conform Archiefwet Conform BIO

Wachtwoordbeheer Middelen en Dienstverlening College van B&W Voorkomen onrechtmatige toegang
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam); authenticatiegegevens
(wachtwoorden)

- Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik - Conform Archiefwet Conform BIO

Data ten behoeve van sturingsinformatie Middelen en Dienstverlening College van B&W
Actuele en historische gegevens gestructureerd
opslaan voor analyses en rapportages

Gerechtvaardigd belang; het mogelijk maken van
analyses en rapportages ter verbetering en
optimalisering van onderliggende processen

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
leeftijd; geslacht); contactgegevens (telefoonnummer;
email)

-
Inwoners
Gemeentelijke medewerkers

- -

Wordt bepaald door de leverancier
van de data, behalve voor de
historisch opgeslagen gegevenssets.
Daarvoor is de bewaartermijn niet
(nog) bepaald. Moet met de
proceseigenaren worden gedaan.
Bewaartermijn 5 jaar

Conform BIO

Documentaire informatievoorziening Middelen en Dienstverlening College van B&W Centraliseren documentatie, beheren zaaktypes
Gerechtvaardigd belang; ervoor zorgen dat informatie
juist gedocumenteerd en overzichtelijk gestructureerd
wordt

persoonsidentificerend (naam; dienst, afdeling of
team; ID); contactgegevens

- Alle mogelijke betrokkenen Interne behandelaars, raadplegers - Conform Archiefwet Conform BIO



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Datadistributie en synchroniseren van basis- en
kerngegevens

Middelen en Dienstverlening College van B&W

Het distribueren van gemeentelijke gegevens naar
afnemende applicaties. Hiermee wordt de
flowmanagement voor de bedrijfsvoering
geoptimaliseerd.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geboorteplaats); contactgegevens (email;
telefoonnummer; geheim adres); persoonlijk
(huwelijkse staat; kinderen)

- Burgers Medewerkers -

Conform Archiefwet
5 jaar
Zolang de inwoner in de gemeente
woont, of anderszins nog aan de
gemeente is verbonden: bv inwoner
heeft teveel P-wet uitkering
ontvangen en moet nog
terugbetalen.

Conform BIO

Gegevensmagazijn Middelen en Dienstverlening College van B&W
Distributiekanaal en magazijn van diverse
basisgegevens voor verschillende verwerkingen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geboorteplaats; geslacht); contactgegevens (email,
telefoonnummer)

-
Inwoners
Voormalige inwoners

Binnengemeentelijke afnemers ingevolge
regeling BRP

- Conform Archiefwet Conform BIO

Logging en monitoring Middelen en Dienstverlening College van B&W Autorisatie en controle gebruik netwerk
Gerechtvaardigd belang; beveiligen en voorkomen van
misbruik  van systemen en gegevens door
medewerkers, Wettelijke verplichting; AVG

persoonsidentificerend (naam; functie);
internetgegevens (IP-adres; inhoud netwerkberichten);
contactgegevens (email)

alle bijzondere categorieën Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, Politie bij misbruik - Afhankelijk van de hoofdzaak Conform BIO

Ondersteunen verlenen faciliteiten (telefoon/laptop) Middelen en Dienstverlening College van B&W Ondersteunen verlenen faciliteiten Uitvoering overeenkomst communicatie- en contactgegevens - Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Afspraakproces Middelen en Dienstverlening College van B&W
Het mogelijk maken voor klanten om online afspraken
te maken, beheren, raadplegen etc. met hun
gemeente.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (NAW; geslacht;
geboorteplaats); contactgegevens (email;
telefoonnummer)

- Aanvragers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Ondersteuning baliedienstverlening Middelen en Dienstverlening College van B&W

Oproepen personen met afspraak. Om
overheidsproducten te ontvangen is het nodig om met
de gemeente een afspraak te
maken.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

-
Burgers
Belanghebbenden

- -

Koppelen aan een hoofdzaak.
Als dit niet te koppelen is: 1 jaar na
laatste contact met de klant onder
dit onderwerp.

Conform BIO

Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) Middelen en Dienstverlening College van B&W Verdeling telefonie
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(telefoonnummer); Financieel; Gezien, huishouden en
vervoer; Minderjarigen; Strafrechtelijk

BSN; Medische gegevens; Politieke opvattingen;
Seksuele gegevens

Burgers
Medewerkers

Medewerkers -
Koppelen aan hoofdzaak
Als dat niet kan 1 jaar na laatste
contact met de klant

Conform BIO

Verwerken en betaalbaar stellen van facturen (Incl.
Creditcards)

Middelen en Dienstverlening College van B&W Nakomen van aangegane verplichtingen Uitvoering overeenkomst
persoonsidentificerend (NAW; geslacht;
geboortegegevens); contactgegevens; financiële
gegevens

- Crediteuren - - Conform Archiefwet Conform BIO

Terugvorderingen Middelen en Dienstverlening College van B&W Het terugkrijgen van onverschuldigde betalingen
Wettelijke verplichting: Burgerlijk Wetboek Boek 6 en
Jeugdwet

persoonsidentificerend (NAW); financiële gegevens
(verschuldigde kosten; bankafschriften; geldleningen);
ondernemingsgegevens (bedrijfsgegevens); persoonlijk
(gezinsleden; burgerlijke staat; studie)

-
Debiteuren
Crediteuren
Belanghebbenden

Medewerkers -
Factuur onroerende zaken: 10 jaar
Belastingfactuur: 7 jaar
Overig: 7 jaar

Conform BIO

Samenwerktooling op afstand Middelen en Dienstverlening College van B&W
Op afstand en digitaal werken aan een gezamenlijke
doelstelling

Gerechtvaardigd belang; het mogelijk maken van
digitale samenwerking voor medwerkers

persoonsidentificerend (naam; functie);
internetgegevens (UserID; IP-adres); contactgegevens
(email, telefoonnummer)

-
Burgers
Gemeentelijke medewerkers

- - Afhankelijk van de hoofdzaak Conform BIO

Terugmelding- en registratie BRP Middelen en Dienstverlening College van B&W
Interne terugmeldingen ten behoeve voor het doen
van correcties en juistheid van gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam; afdeling);
contactgegevens (email; telefoonnummer)

- Burgers - - Afhankelijk van de hoofdzaak Conform BIO

Opstellen begrotingswijzigingen Middelen en Dienstverlening College van B&W Opstellen begrotingswijzigingen Wettelijke verplichting; Gemeentewet communicatie- en contactgegevens - Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Aantrekken financiering (treasury) Middelen en Dienstverlening College van B&W Aantrekken financiering (treasury) Wettelijke verplichting; Gemeentewet communicatie- en contactgegevens -
Derden
Medewerkers

Medewerkers
Belanghebbenden

- Conform Archiefwet Conform BIO

Register burgerlijke stand + huwelijksdossiers Middelen en Dienstverlening College van B&W Opmaken aktes van de burgerlijke stand
Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
en Burgerlijke Wetboek

persoonsidentificerend (inhoud BRP); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

etnische afkomst; BSN Burgers
Ministerie van justitie
Buitengewone ambtenaren burgerlijke
stand

- 75 jaar Conform BIO

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk Middelen en Dienstverlening Ambtenaar van de burgerlijke stand Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk
Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
en Burgerlijke Wetboek

NAW gegevens; communicatie- en contactgegevens;
gezien, huishouden en vervoer

-
Aanvrager
Medewerker

Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Echtscheidingen en ontbindingen geregistreerde
partnerschappen

Middelen en Dienstverlening Ambtenaar van de burgerlijke stand
Echtscheidingen en ontbindingen geregistreerde
partnerschappen

Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
en Burgerlijke Wetboek

persoonsidentificerend (NAW) -
Aanvragers
Verwanten
Kinderen

Andere gemeenten - Conform Archiefwet Conform BIO

Naamkeuze kind Middelen en Dienstverlening Ambtenaar van de burgerlijke stand
Verklaren van de keuze voor de naam van een
pasgeboren baby

Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
en Burgerlijke Wetboek

persoonsidentificerend  (namen) -
Aanvragers
Kinderen

- - Conform Archiefwet Conform BIO

Geslachtsnaamwijziging Middelen en Dienstverlening Ambtenaar van de burgerlijke stand Wijzigen van geslachtsnaam Wettelijke verplichting; Burgerlijk Wetboek persoonsidentificerend  (namen) -
Aanvragers
Kinderen

Andere gemeenten, rechtbank - Conform Archiefwet Conform BIO

Geslachtswijziging Middelen en Dienstverlening Ambtenaar van de burgerlijke stand Wijziging van het geslacht Wettelijke verplichting; Burgerlijk Wetboek persoonsidentificerend (namen, geboortegegevens) - Aanvrager Andere gemeenten, rechtbank - Conform Archiefwet Conform BIO

Voogdij en curatele beschikking Middelen en Dienstverlening College van B&W Administratie voogdij en curatele Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
persoonlijk (gezag en voogdij; curatele gegevens)

BSN

Kinderen
Voogden
Onder curatele gestelden
Curatoren

- -
Conform Wet BRP
1 jaar

Conform BIO

Verzoek Nederlande nationaliteit Middelen en Dienstverlening College van B&W Verzoek Nederlande nationaliteit
Wettelijke verplichting: Burgerlijk Wetboek en RWN
Rijkswet op Nederlandschap

NAW gegevens; communicatie- en contactgegevens;
gezien, huishouden en vervoer

-

Burgers
Medewerkers
Minderjarigen tot 16 jaar
Minderjarigen

Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Verlies Nederlandse nationaliteit Middelen en Dienstverlening College van B&W Verlies Nederlandse nationaliteit Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
NAW gegevens; Gezien, huishouden en vervoer;
minderjarigen

BSN
Burgers
Medewerkers

Afnemers BRP
Belanghebbenden

- Conform Archiefwet Conform BIO

Bewijs Nederlanderschap Middelen en Dienstverlening College van B&W
Een officieel bewijs van Nederlandschap krijgen van de
overheid.

Wettelijke verplichting; Besluit Verkrijging en Verlies
Nederlanderschap en Wet basisregistratie personen

persoonsidentificerend (NAW; nationaliteit) BSN Aanvragers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Registratie Naturalisatieverzoeken Middelen en Dienstverlening Burgemeester
Adviseren van minister van
justitie in verband met naturalisatie

Wettelijke verplichting: RWN Rijkswet op
Nederlandschap

persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk
(verblijfsgegevens; naturalisatiegegevens)

strafrechtelijk; BSN Aanvragers Intern, IND, korpschef - 10 jaar Conform BIO

Ongeboren vrucht erkenning Middelen en Dienstverlening Ambtenaar van de burgerlijke stand Erkennen van een ongeboren vrucht
Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
en Burgerlijk Wetboek

persoonsidentificerend (namen) - Aanvragers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Overlijdensmelding Middelen en Dienstverlening Ambtenaar van de burgerlijke stand Melding van overlijden registreren Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk (datum
overlijden; gezinssamenstelling)

-
Aanvragers
Verwanten

- - Conform Archiefwet Conform BIO

BRP registratie Middelen en Dienstverlening College van B&W Bijhouden van persoonslijsten van ingezetenen Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
persoonsidentificerend (inhoud BRP inclusief
aangehaakte gegevens)

BSN Burgers
Medewerkers
Alle overheidsorganen en ketenpartners

- Conform Archiefwet Conform BIO

Registratie verloren of gevonden voorwerpen Middelen en Dienstverlening College van B&W Beheren van verloren en gevonden voorwerpen Wettelijke verplichting; Burgerlijk Wetboek
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

-
Aanvragers
Gemeentelijke medewerkers

Politie
Rechtmatige eigenaar

-

Conform artikel 5:6 BW afhankelijk
van de waarde van de zaak: Boven
de 450 euro één jaar.
1 jaar na het verstrijken van
hierbovengenoemde termijn
vernietigen.

Conform BIO

Register stembureauleden Middelen en Dienstverlening College van B&W Organiseren bemensing van de stembureaus Wettelijke verplichting; Kieswet en Kiesbesluit persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens - Stembureauleden Financiën, Stembureauleden -
Verwijdering bij opzegging of
overlijden en na uitslag verkiezingen.

Conform BIO

Informatieverzoeken Middelen en Dienstverlening College van B&W Verwerken van informatieverzoeken m.b.t. inzageverzoeken en/of onderzoek nabestaandenWettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
persoonsidentificerend (inhoud BRP); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

BSN
Aanvragers
Verwanten

- - Aanvraag: 20 jaar Conform BIO

Paspoortsignalen Middelen en Dienstverlening College van B&W Het registreren van personen die voorkomen op de lijst paspoortsignaleringen , raadplegen bij vestigingen in het buitenland en registreren aanduiding op de persoonslijst in de GBA/BRPWettelijke verplichting; Paspoortwet en Wet BRP persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens) BSN Burgers RvIG - 2 maanden Conform BIO

Adoptie Middelen en Dienstverlening College van B&W Adoptie registreren Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
persoonlijk (gezag en voogdij)

BSN Kind en adoptieouders Afnemers BRP - Eeuwigdurend Conform BIO

Uittreksel verstrekken Middelen en Dienstverlening College van B&W Verstrekken van uittreksel BRP Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen
persoonsidentificerend (inhoud BRP); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

BSN Aanvrager - Conform Archiefwet Conform BIO

Wijziging naamgebruik en geheimhouding Middelen en Dienstverlening College van B&W Registreren van naamgebruik en/of verstrekkingsbeperking (geheimhouding)Wettelijke verplichting; Wet basisregistratie personen persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens) BSN Aanvrager Afnemers BRP - Conform Archiefwet Conform BIO

Benoemen (en beëdigen) (buitengewoon) ambtenaar
van de burgerlijke stand

Middelen en Dienstverlening College van B&W Benoemen (B)ABS
Wettelijke verplichting; Burgerlijk Wetboek, Besluit
Burgerlijke stand en Algemene wet bestuursrecht

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); identiteitsgegevens (kopie-
ID)

BSN Aanvrager - - Conform Archiefwet Conform BIO



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Klappers burgerlijke stand Middelen en Dienstverlening Ambtenaar van de burgerlijke stand Tienjarige en jaarlijkse alfabetische lijsten van akten van de burgerlijke stand registreren en fysiek bewarenWettelijke verplichting; Burgerlijk Wetboek
persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk (datum
overlijden; gezinssamenstelling)

- Burgers
Centrale archief bewaarplaats voor de
dubbelen van de burgerlijke stand

- Eeuwigdurend Conform BIO

Rijbewijs aanvraag Middelen en Dienstverlening College van B&W Het verwerken van de aanvraag van een rijbewijs en/of het omzetten en omwisselen van een buitenlands rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs
Wettelijke verplichting; Wegenverkeerswet en
Regelement Rijbewijzen

persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
contactgegevens

BSN Aanvrager RDW - 13 jaar Conform BIO

Rijbewijs vermissing Middelen en Dienstverlening College van B&W Het verwerken van een aangifte van vermissing rijbewijs
Wettelijke verplichting; Wegenverkeerswet en
Regelement Rijbewijzen

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

BSN Aanvrager RDW - 13 jaar Conform BIO

Op- en herbegraven/verbranden Middelen en Dienstverlening College van B&W Op- en herbegraven/verbranden Wettelijke verplichting; Burgerlijk Wetboek NAW gegevens, communicatie- en contactgegevens -
Aanvrager
Minderjarigen

Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Bestuurlijke boete Middelen en Dienstverlening College van B&W Bestuurlijke boete Openbaar gezag; Wet basisregistratie personen en Awb NAW gegevens -
Aanvrager
Burgers
Medewerkers

Belanghebbenden - Conform Archiefwet Conform BIO

Verklaring omtrent gedrag aanvragen Middelen en Dienstverlening College van B&W Verklaring omtrent gedrag aanvragen
Openbaar gezag; Wet justitiële en strafvordelijke
gegevens

NAW gegevens BSN
Aanvrager
Medewerkers

Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Reisdocumenten Middelen en Dienstverlening College van B&W Het aanvragen, afgeven en innemen van reisdocumenten en het vewerken van kennisgevingen van in het buitenland afgegeven reisdocumenten

Wettelijke verplichting; Paspoortwet,
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, Besluit
paspoortgelden, Paspoortuitvoeringsregeling
Buitenland 2001, Paspoortuitvoeringsregeling
Caribische landen, Paspoortuitvoeringsregeling
Koninklijke Marechaussee (2001)

persoonsidentificerend (inhoud BRP); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

BSN Aanvrager Afnemers BRP - 13 jaar Conform BIO

Administratie kwijtscheldingen Middelen en Dienstverlening College van B&W Registreren en behandelen verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Wettelijke verplichting; Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen

Aanvrager:
persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
contactgegevens (email; telefoonnummer); financiële
gegevens; persoonlijk (leefsituatie)

Medebewoner:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum);
persoonlijk (relatie met aanvrager)

Gemachtigde aanvrager:
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); persoonlijk (betrokken
instantie)

Aanvrager:
BSN

Medebewoner:
BSN

Gemachtigde:
BSN

Aanvragers
Verwanten
Gemachtigden

- - Maximaal 7 jaar Conform BIO

Heffingen en invorderingsadministratie Middelen en Dienstverlening College van B&W Heffen van decentrale belastingen en invorderen van belastinggelden, rechten (retributies en leges)
Wettelijke verplichting; Gemeentewet, Wet WOZ, Awb,
AWR, Invorderingswet 1990, Kostenwet invordering,
WWB

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geslacht); persoonlijk (burgerlijke staat; datum
overleden; naam partner; bewindvoering)

-
Belastingplichtigen
Verwanten

RBD, waterschap - Maximaal 7 jaar Conform BIO

Terugmelding- en registratie BAG/WOZ Middelen en Dienstverlening College van B&W
Interne terugmeldingen ten behoeve voor het doen
van correcties en juistheid van gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam; afdeling);
contactgegevens (email; telefoonnummer)

- Burgers - - Afhankelijk van de hoofdzaak Conform BIO

Uitvoeren WOZ Middelen en Dienstverlening College van B&W Het heffen, invorderen en uitkeren van belastinggelden; het waarderen van onroerende zaken; het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van de accountantscontrole
Wettelijke verplichting; Wet onroerende zaken en
Algemene Wet Rijksbelastingen

persoonsidentificerend (NAW; contactgegevens) - Woningeigenaren
Waterschap, Belastingdienst,
Waardeeringskamer

- Conform Archiefwet Conform BIO

Aanvraag betalingsregeling Middelen en Dienstverlening College van B&W Aanbieden van betaling in termijnen op verzoek van de burger, innen van belastingen
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam; leeftijd; geslacht;
geboortedatum); contactgegevens; financiële gegevens

BSN Burgers Financiële dienstverleners - Conform Archiefwet Conform BIO

Betaalmogelijkheid bieden Middelen en Dienstverlening College van B&W Betaalmogelijkheid bieden
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

contactgegevens; financiële gegevens - Burgers Financiële dienstverleners - Conform Archiefwet Conform BIO

Opstellen informatiebeheerplan Middelen en Dienstverlening College van B&W Opstellen informatiebeheerplan
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Archiefwet

communicatie- en contactgegevens - Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Beheren analoog  en digitaal archief Middelen en Dienstverlening College van B&W Beheren analoog en digitaal archief
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Archiefwet

arbeid; communicatie- en contactgegevens; NAW
gegevens; financiële gegevens; gezien, huishouden en
vervoer; ID-gegevens; juridische gegevens;
minderjarigen; onderwijs; strafrechtelijk

BSN Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Beheren zaaktype Middelen en Dienstverlening College van B&W Beheren zaaktype
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Archiefwet

communicatie- en contactgegevens; NAW gegevens - Medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Bedrijfscontinuïteitsplannen Middelen en Dienstverlening College van B&W Borgen continuïteit bedrijfsvoering en dienstverlening
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam; functie);
contactgegevens

- Gemeentelijke medewerkers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Coordineren verzekeringen Middelen en Dienstverlening College van B&W Verzekeringen Uitvoering overeenkomst
communicatie- en contactgegevens; financiële
gegevens

- Medewerkers
Financiële dienstverleners
Medewerkers

- Conform Archiefwet Conform BIO

Publieke WIFI binnen overheidsgebouwen Middelen en Dienstverlening College van B&W
het geverifieerd toelaten van bezoekers (via
publicroam) om internet te gebruiken binnen de
gemeentelijke locatie

Taak van algemeen belang of openbaar gezag internetgegevens; locatiegegevens -
Betrokkenen die gebruik maken van
internet

Intern - Conform Archiefwet Conform BIO

Toezicht op gebruik Middelen en Dienstverlening College van B&W
Zorgen dat gebruikers alleen bij de gegevens kunnen
die ze nodig hebben voor hun taak

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam; gebruikersnaam;
functie); internetgegevens

- Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik -
Verwijderen zodra medewerkers
geen gebruik meer maken van
systemen

Conform BIO

Zorg- en veiligheidshuis
Middelen en Dienstverlening
Zorg & Veiligheidshuis Brabant
Noordoost

College van B&W
Uitwisselen informatie en signalen tussen instellingen
zorg en veiligheid

Op basis van de rechtsgrond en onderliggende wet- en
regelgeving van de partijen die deelnemen

persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens;
geslacht); contactgegevens; persoonlijk
(overlijdensgegevens; opleidingsgegevens; gegevens
over kwetsbare groepen)

gezondheid (medische gegevens); BSN
Multiproblematiek burgers
Verwanten
Casemanagers

Ketenpartners op het gebied van zorg en
veiligheid

- 5 jaar Conform BIO

Toeleiding naar jeugdhulp/Beslissen op de aanvraag Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Ondersteunen van ouder of jeugdige bij opgroei-
of opvoedingsproblemen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag en artikel
7.4.0. Jeugdwet

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (opgroei- en gezinsproblematiek)

gezondheid
Kinderen
Jeugdigen
Verwanten

Medewerkers Betrokken organisaties, Rechtbank 20 jaar Conform BIO

Justitiële Jeugdzorg Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Uitwisselen van benodigde informatie in het kader van
jeugdzorg

Taak van algemeen belang of openbaar gezag en
Jeugdwet: Artikel 4 lid 2 Verordening Jeugdhulp
Gemeente 's-Hertogenbosch 2015

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (gezinsproblematiek)

gezondheid
Kinderen
Jeugdigen
Verwanten

Medewerkers
Betrokken organisaties
Rechtbank

20 jaar, artikel 7:454 lid 3 BW en
artikel 7.3.8 lid 3 Jeugdwet

Conform BIO

Verzoek tot onderzoek bij de raad voor de
kinderbescherming of de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering

Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W Verzoek tot onderzoek jeugdzorg behandelen
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (gezinsproblematiek)

gezondheid
Kinderen
Jeugdigen
Verwanten

Medewerkers
Betrokken organisaties
Rechtbank

20 jaar Conform BIO

Notificaties en zorgsignalen Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Notificaties en zorgsignalen in de jeugdzorg
onderzoeken

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (gezinsproblematiek)

gezondheid
Kinderen
Jeugdigen
Verwanten

Medewerkers
Betrokken organisaties
Rechtbank

20 jaar Conform BIO

Bieden van triage- en diagnose-instrumenten Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

Functionaliteit die bij intake en diagnose door de
regisseur met de burger ingezet kan worden om
bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een
vraag te verhelderen, te selecteren en door te
routeren.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geboorteplaats)

gezondheid (doorverwijzing; zorgmelding)
Gemeentelijke medewerkers
Hulpverleners

Medewerkers SZ centrumgemeente
Heuvelland, (externe) hulpverleners

- Koppelen aan hoofdzaak: 15 jaar Conform BIO

Beheren van groepstraject Maatschappelijke Ontwikkeling 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 leveren
hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning
aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geboorteplaats)

gezondheid (doorverwijzing; zorgmelding)
Gemeentelijke medewerkers
Hulpverleners

Medewerkers SZ centrumgemeente
Heuvelland, (externe) hulpverleners

- 15 jaar Conform BIO

Beheren van casusregievoering; Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W Functionaliteit voor het beheren van casusregievoering
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geboorteplaats)

gezondheid (doorverwijzing; zorgmelding)
Gemeentelijke medewerkers
Hulpverleners

Medewerkers SZ centrumgemeente
Heuvelland, (externe) hulpverleners

- 15 jaar Conform BIO

Melding Wvggz Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

Ontvangen en zo nodig doorzetten van meldingen in
het kader van verplichte zorg, in dit geval de processen
crisismaatregel en zorgmachtiging, over personen voor
wie de noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke
gezondheidszorg moet worden onderzocht.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

Betrokkene, verwanten,
vetrouwenspersoon, zorginstelling

Zorgaanbieder - 20 jaar, artikel 8:31 lid 1 WVGGZ Conform BIO

Handelen bij crisis en of onveiligheid Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

Handelen van consulenten op basis van “meldingen”
van basisprofessionals  inzake onveiligheid of
crisissituaties tijdens kantoortijden of op basis van
eigen waarnemingen van de consulent

Taak van algemeen belang of openbaar gezag en Wmo:
art 3.7 en art 3.8 van de beleidsregels Wmo Jeugdwet:
art. 4 van de Verordening JW en art. 2.9 van de
beleidsregels JW.

communicatie- en contactgegevens; ID-gegevens;
strafrechtelijk; minderjarigen; juridische gegevens;
onderwijs; arbeid; financiële gegevens; gezien,
huishouden en vervoer

BSN; medische gegevens; ras of etnische afkomst;
religieuze overtuigingen; seksuele gegevens; politieke
opvattingen

Betrokkene, verwanten,
vetrouwenspersoon, zorginstelling

Veilig Thuis, SEZ - 20 jaar Conform BIO

Kinderopvang Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Vaststellen of ouders met een uitkering door hun
traject of parttime arbeid financiële of administratie
ondersteuning nodig hebben voor kinderopvang

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wet
Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen,
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

Ouders en kinderen

Ouders
Kinderdagverblijven/BSO/Gastpouders/Pe
uterspeelzaal
Belastingdienst
Bewindvoerder

- Artikel 7.3.8 lid 2 Jeugdwet, 20 jaar. Conform BIO



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Beheer en facturatie Jeugdwet-voorzieningen in natura Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Functionaliteit voor het beheren van het verstrekken
van voorzieningen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

Cliënt:
persoonsidentificerend (NAW; geslacht;
geboortedatum)

Gezaghebbende/ouders:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum);
financiële gegevens (rekeningnummer)

Cliënt:
gezondheid (toegekende zorg; zorgaanbieder;
product); BSN

Gezaghebbende/ouders:
BSN

Rechthebbenden - -

art. 7.3.8 Lid 3 Jeugdwet: 15 jaar of
langer indien nodig

art. 7.3.9 lid 1: Vernietiging op
verzoek binnen 3 maanden

Conform BIO

Leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W Uitvoering leerplicht en RMC-wet
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp Gemeente 's-
Hertogenbosch 2015

Leerplichtige:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geboorteplaats; geslacht; nationaliteit); contact (email;
telefoonnummer); persoonlijk (onderwijsnummer;
administratienummer; in- en uitschrijving; reden in- of
uitschrijving; school en verloop; gezinssituatie;
kennisgeving verzuim en evt. vrijstelling (gezondheid);
school; onderwijssoort; onderwijsniveau; proces-
verbaal; persoonlijke omstandigheden (t.a.v.
startkwalificatie); afschrift melding SVB-gegevens)

Ouders/voogden/verzorgers:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geslacht; nationaliteit); contactgegevens (email;
telefoonnummer)

Leerplichtige:
BSN

Ouders/voogden/verzorgers:
BSN

Leerplichtigen
Ouders
Voogden

Maatschappelijk werk
Jeugdzorg Zorgadviesteams
Psycholoog
Sociaal recherche, Wijkagent
RMC
Betrokkene
School
Veilig thuis
Raad voor de kinderbescherming
Verwijsindex
GGD
OM
Politie
Wijkteam
Save
SVB
Bureau Halt
Hulpverlening
Regiogemeenten
DUO
Doorstroommonitor

Betrokken organisaties
Maximaal 19 jaar na geboortedatum
leerling conform art. 3 en 4b
Leerplichtwet 1969

Conform BIO

Uitvoering RMC-taken Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

Uitvoering RMC-taken: Schooluitval voorkomen van
jongeren (tussen 18 jaar en 23 jaar zonder
startkwalificatie) en bij uitval teruggeleiden naar
onderwijsinstellingen voor regiogemeenten.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag, Wet
Voortgezet Onderwijs artikel 28, 28a, 118g, 118h, 118i
en 118i1

Wet educatie en beroepsonderwijs artikel 8.1.8, 8.1.8a,
8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3..4 en 8.3.5

Wet op de expertise centra artikel 47a, 47b, 162a,
162b, 162c en 1621

Jongere:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geslacht); contactgegevens (email; telefoonnummer);
persoonlijk (reden verzuim of uitval; cv-gegevens;
opleidingsgegevens)

Hulpverleners: NB
Ouders/adresgenoten: NB

BSN; gezondheid (beperkingen); strafrechtelijk Jongeren

Regiogemeenten
RMC
DUO
Onderwijsinstellingen

-
2 jaar na kwalificatie of bereiken 23e
levensjaar volgens Selectielijst 12.1.4
en Handreiking Selectieijst

Conform BIO

Leerlingenvervoer Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Collectieve of individuele voorziening voor het vervoer
van leerlingen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag, Art. 4
Wet op het primair onderwijs, art. 4 wet op de
expertisecentra, art. 4 wet op het voortgezet
onderwijs, art. 5 Gemeentelijke regeling
leerlingenvervoer

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens (rekeningnummer)

gezondheid

Ouders
Voogden
Leerlingen
Vervoerders

Financiën, vervoerder, verantwoordelijke
van leerling

-

Stukken voor 2017 maximaal 20 jaar
of 7 jaar na beëindiging; Stukken
vanaf 2017 maximaal 10 jaar na
beëindiging

Conform BIO

Wmo-voorziening aanvraag / toegang en onderzoek Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Het vaststellen van de noodzaak tot compenserende
voorziening vanuit de Wmo op het gebied van wonen
en verplaatsen

Wettelijke verplichting, Art. 5.1.1. Wmo

Aanvrager:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum);
contactgegevens (email; telefoonnummer);
identiteitsgegevens (ID-kaart; paspoort); financiële
gegevens (rekeningnummer; financiële situatie);
persoonlijk (participatieprobleem; gegevens van
kinderen)

Gezaghebbende/curator/wettelijk vertegenwoordiger:
contactgegevens

Verhuurder:
persoonsidentificerend (NB)

Aanvrager:
gezondheid (aandoeningen; stoornissen; beperkingen);
BSN

Leden van het huishouden/mantelzorger:
gezondheid (aandoeningen; stoornissen; beperkingen)

Aanvragers
Kinderen
Verwanten
Mantelzorgers
Curatoren

 Ambtelijke medewerkers -
Wmo 15 jaar na afhandeling
aanvraag of langer indien nodig Art.
5.3.4 lid 1 Wmo

Conform BIO

Recht op dagbesteding vanuit de Wmo Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Vaststellen, toekennen en monitoren van
dagbesteding trajecten die aansluiten bij de
mogelijkheden van de cliënt

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wmo

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); financiële gegevens (aard
inkomen); persoonlijk (handtekening cliënt;
cliëntnummer; contactgegevens van begeleiders;
zorgovereenkomst indien PGB inclusief
begeleidingsplan)

gezondheid (medische informatie; beperkingen fysiek
& mentaal); BSN

Cliënten
Hulpverleners

Zorgaanbieder die dagbestedingstraject
aanbiedt

-
10 jaar Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO

Besluiten op Wmo-aanvragen Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Besluit op Wmo aanvraag, financiering en inzet
voorziening

Wettelijke verplichting
persoonsidentificerend (NAW); financiële gegevens;
persoonlijk (persoonlijke omstandigheden)

gezondheid (medische gegevens); BSN
Aanvragers
Gemachtigden

Dienstverleners (Wmo instelling)
CBS
CAK
SVB

- 15 jaar Conform BIO

Beheer en facturatie Wmo-voorzieningen Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Verwerken van toewijzingsbesluiten en facturen in het
kader van de Wmo

Taak van algemeen belang of openbaar gezag
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geslacht); financiële gegevens (rekeningnummer);
persoonlijk (gegevens van kinderen onder 16 jr.)

gezondheid (toegekende zorg op zorgaanbieder en
product); BSN

Cliënten WMO - -

Wmo 15 jaar na afhandeling
aanvraag of langer indien nodig Art.
5.3.4 lid 1, AMHK tot het jongste
kind meerderjarig is Art. 5.3.4 lid 2,
vernietiging op verzoek binnen 3
maanden Art. 5.3.5 zie ook
Selectielijst 2017 onder 8.1.1

Conform BIO

Gemeentelijke Opvang Oekraieners Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens van
vluchtelingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne
met het doel deze vluchtelingen te kunnen voorzien
van primaire behoeften als onderdak, voedsel,
medische zorg en onderwijs alsmede het doel om
overheidsorganen te voorzien van de in de registratie
opgenomen gegevens, voor zover deze gegevens
noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag, -Art. 4,
lid 1 jo. artikel 2c Wet verplaatsing bevolking

-Status van burgerzaken
-Kamernummer
-Voornaam
-Achternaam
-Geboortedatum
-Geslacht
-Na onaliteit
-Rela e gezinslid
-Naw-gegevens
-BSN ontvangen (ja of nee)

- Ontheemden Oekrainers Medewerkers GOO -
Zolang als noodzakelijk voor de
uitvoering van het proces/taak.

Conform BIO

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO) Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

CTMO voert een screening en onderzoek uit voor
opvang dak- en thuislozen. Tijdens de screening en om
het onderzoek goed uit te kunnen voeren wordt
gevraagd naar persoonsgegevens. De dak- en thuisloos
persoon ontvangt daarna een beschikking voor een
opvangvoorziening of verblijft zonder beschikking bij
de dag- en nachtopvang.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag, Artikel
5.2.1 lid 1 sub a en lid 2 sub a Wmo

•Arbeid
•Communica e- en contact
•NAW gegevens
•Financieel
•Gezin, huishouden en vervoer
•ID-gegevens
•Loca egegevens
•Minderjarigen
•Onderwijs
•Woonverleden

Justitiele gegevens (indien noodzakelijk) Betrokkene
Medewerkers CTMO (toegang) ,
Opvanglocatie

- Wmo, 15 jaar Conform BIO

Hersteloperatie toeslagenaffaire Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Zorgen voor vergoedingen, (brede) ondersteuning en
uitstel en of kwijtschelding van schulden voor de
burgers die verstrikt zijn geraakt in de toeslagenaffaire.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag,  art. 2.21
WHT (Wet Herstel Toeslagenen). In artikel 6.13 WHT is
de grondslag opgenomen voor gemeenten om
bijzondere categorieën van persoonsgegevens te
verwerken indien dit noodzakelijk is voor het verlenen
van brede ondersteuning.

NAW gegevens,  contactgegevens, gezin, ID-gegevens.
Uitgangspunt is dat alleen die informatie wordt
opgenomen in een dossier die noodzakelijk is voor het
doel. In het plan van aanpak wordt alleen datgene
opgenomen wat de ouder nodig heeft op de vijf
leefgebieden. De gemeente heeft de
verantwoordelijkheid om samen met de ouder te
onderzoeken welke ondersteuning noodzakelijk wordt
geacht.

Gezondheid (indien noodzakelijk voor brede
ondersteuning).

Betrokkene

Gegevensuitwisseling met UHT (Uitvoering
Herstel Toeslagen) vindt plaats via het
Gegevensportaal. Elke gemeente of GR
heeft een contactpersoon Invordering en
een contactpersoon Brede ondersteuning
opgegeven bij UHT. De inning van
vorderingen vindt plaats vanuit
verschillende afdelingen binnen en buiten
de gemeentelijke organisatie. De
contactpersoon invordering ontvangt de
volgende gegevens via het
Gegevensportaal

Belastingdienst

De processen in het kader van het
bieden van brede ondersteuning aan
aangemelde en gedupeerde ouders
zijn nog geen onderdeel van de
selectielijst. Het ligt in de
verwachting dat deze bij actualisatie
wel worden toegevoegd. Tot die tijd
kunnen gemeenten de
bewaartermijnen voor vergelijkbare
processen aanhouden. Dit is 15 jaar
voor het plan van aanpak en 7 jaar
voor het kwijtschelden van
schulden.

Conform BIO

Bureau Nazorg Ex-gedetineerden Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

De gemeente mag ten behoeve van het detentie- en re-
integratieplan persoonsgegevens delen met
DJI, de reclassering of een andere gemeente. Het doel
van deze verwerking voor de gemeente is de (ex-
)gedetineerde te helpen met de ‘essentiële
voorwaarden’

Taak van algemeen belang of openbaar gezag,  artikel
18a van de Penitentiaire beginselwet, in combinatie
met de materiewetten, waarin de zorgtaak voor de
gemeenten is geregeld (de Wmo voor zorg, huisvesting
en versterking sociaal netwerk, de Participatiewet voor
een uitkering of een zorgverzekering en de Wet BRP en
Paspoortwet voor identiteitspapieren.

Naw gegevens, contactgegevens, arbeid, financieel,
locatiegegevens, geslacht, nationaliteit, relatie(s).

Justitiele gegevens, gezondheidsgegevens (medische
gegevens terughoudend/alleen indien strikt
noodzakelijk voor de hulpverlening).  In dat geval dient
de verwerking een zwaarwegend algemeen belang
(artikel 9 lid 2 sub g AVG). Voor de verwerking van
medische gegevens is dan géén toestemming van
betrokkene nodig.

Ex-gedetineerden Ambetelijke medewerkers
ZVH, OM, de politie, de reclassering,
de DJI, de burgemeester of/en
indien nodig andere gemeenten.

Gegevens uit of ten behoeve van het
D&R-plan worden door de
gemeente eveneens verwerkt voor
de uitvoering van één of meer van
zijn wettelijke taken. Voor die
gegevens gelden de
bewaartermijnen van de
betreffende materiewetten.

Conform BIO



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Clientervaringsonderzoek Wmo Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
ervaringen van cliënten – of breder: het perspectief
van inwoners –  gebruiken om te kunnen sturen, leren
en verbeteren.

Wettelijke verplichting, artikel 2.5.1 van de Wmo 2015
en artikel 8 van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015.

Naw gegevens, contactgegegevens om de inwoners
aan te schrijven. De resultaten van het onderzoek
worden geanonimiseerd. Het onderzoek wordt door
een extern bureau uitgevoerd.

- Betrokkene Medewerkers O&R Het onderzoeksbureau Niet langer dan noodzakelijk Conform BIO

Vaststellen recht op bijzondere bijstand en overige
minimaregelingen, te weten:
- Individuele inkomenstoeslag;
- Individuele studietoeslag;
- Aanvullende bijzondere bijstand; bij jongeren 18-21;
- Collectieve zorgverzekering;
- Actiefpremie;
- Maatwerkvangnet.

Maatschappelijke Ontwikkeling
Weener XL

College van B&W

Vastellen recht op bijzondere bijstand en/of overige
gemeentelijke minimaregelingen.
Financiële problemen van inwoners van de stad helpen
stabiliseren zodat participatie weer mogelijk is.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag, artikel
35 en 36 Participatiewet

Aanvragers:
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); identiteitsgegevens
(identiteitsbewijs; verblijfsvergunning); financiële
gegevens (rekeningnummer); ondernemingsgegevens
(kvk-gegevens; winst/verlies/balansrekening
onderneming); persoonlijk (RDW-gegevens;
kentekenbewijs; ouderschapsplan;
alimentatiegegevens; aandeel in overdeelde boedel;
gerechtelijke uitspraken; arbeidsverleden;
vrijwilligerswerk

Inwonenden:
persoonsidentificerend (NAW); financiële gegevens
(inkomensgegevens); persoonlijk (gegevens van UWV;
huurovereenkomsten; betaalbewijzen huur)

Aanvrager:
BSN

Aanvragers
Inwonenden

- -

7 jaar  o.b.v. BW 2:10 lid 3, 10 jaar na
beëindiging uitkering Selectielijst
2017 8.1, Handreiking selectielijst
2017 6.5.1

Conform BIO

Collectieve zorgverzekering Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

Verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de
collectieve zorgverzekering voor inwoners van de
gemeente met een laag inkomen en het vaststellen van
de gemeentelijke bijdrage

Taak van algemeen belang of openbaar gezag,
Beleidsregels bijzondere bijstand 2018, Hoofdstuk 5
Categoriale verstrekkingen bijzondere bijstand.

Artikel 20 Collectieve zorgverzekering voor minima
(CZM),  art. 35 lid 6 Pw.

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum);
persoonlijk (pakketkeuze; ingangsdatum
zorgverzekering; kindgegevens op aanvraag
zorgverzekeraar)

BSN Aanvragers - -
Bij toekenning 10 jaar na beëindiging
uitkering (Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1 )

Conform BIO

Het bieden van schuldhulpverlening Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Het bieden van schuldhulpverlening aan klanten met
financiele problemen / problematische schulden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag, Artikel 3
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Wet schuldsanering natuurlijke personen Wsnp

persoonsidentificerend (NAW; geslacht; nationaliteit;
geboorteplaats; geboortedatum; overlijdensdatum);
contactgegevens (email; telefoonnummer);
identiteitsgegevens (kopie-ID) financiële gegevens
(rekeningnummer; financiële positie; verzekeringen;
betalingen; ontvangsten; bezittingen; vermogen;
schulden; uitkeringen; subsidies); persoonlijk
(burgerlijke staat; persoonsgegevens partner;
persoonsgegevens kinderen; gemachtigden)

gezondheid (medische gegevens) Aanvragende inwoners Medewerkers

Derde partij met wie klant een
financiële verplichting is aangegaan,
ketenpartners (Waterschap,
energiemaatschappij,
zorgverzekeraar) en schuldeisers -
BKR, Afdeling Werk en Inkomen,
Afdeling WMO

De gewijzigde Wgs, noch het Besluit
noemen concrete bewaartermijnen.
In de MvT en in de nota van
toelichting bij het Besluit is wel
getracht de praktijk enige richting te
geven. Het noodzaakcriterium wordt
genoemd en het belang van
maatwerk wordt onderstreept

Conform BIO

Schuldhulpverlening Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W
Schuldhulpverlening en budgetbeheer, voeren van
beschermingsbewind

Taak van algemeen belang of openbaar gezag, artikel 2
en artikel 3 van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en Wsnp (Wet schuldsanering
natuurlijke personen).

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens; persoonlijk (gegevens
schuldeisers)

gezondheid (medisch; beoordeling zelfredzaamheid);
BSN

Aanvragers
Rechthebbenden

BBR
Deurwaarders
Incassobureaus Rechtbank
Raad voor de rechtsbijstand
Inzage in rechtbankverslag
Maatschappelijk werk

Bewindvoerders
Rechtbank

5 jaar na beëindiging Conform BIO

Eerste Hulp Bij Geldzaken Maatschappelijke Ontwikkeling College van B&W

Inwoners die moeite hebben met rondkomen, bang
zijn om in de schulden te raken, al te maken met
aanmaningen van schuldeisers, of vragen hebben
omtrent sociaal juridische vraagstukken,
kunnen terecht bij Eerste Hulp bij Geldzaken.

Beleidsregels Eerste Hulp bij Geldzaken en
Schulddienstverlening Gemeente 's-Hertogenbosch
2019. Grondslag hiervan ligt in de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening.

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens; persoonlijk (gegevens
schuldeisers)

BSN Aanvragers Rechthebbenden Ambtelijke medewerkers -

De gewijzigde Wgs, noch het Besluit
noemen concrete bewaartermijnen.
In de MvT en in de nota van
toelichting bij het Besluit is wel
getracht de praktijk enige richting te
geven. Het noodzaakcriterium wordt
genoemd en het belang van
maatwerk wordt onderstreept

Conform BIO

Subsidie-aanvragen behandelen
Stadsbeheer
Maatschappelijke Ondersteuning

College van B&W
Behandelen subsidie aanvragen op gebied van sport,
cultuur, zorg/welzijn

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Art. 4:46
en 4:47 Awb, Subsidieverordening en subsidieregels

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens (rekeningnummer)

BSN Aanvragers
Een ieder die kennisneemt van de
subsidiebeschikking

- Maximaal 7 jaar Conform BIO

Ondersteunen van forensisch onderzoek Stadsbeheer College van B&W Forensisch onderzoek faciliteren Wettelijke verplichting; Art. 32 AVG gezondheid (medisch); afhankelijk van bron BSN Gemeentelijke medewerkers Medewerkers, politie bij misbruik - Nog te bepalen Conform BIO
Accomodatiebeheer Stadsbeheer College van B&W Beheren van accommodaties Uitvoering overeenkomst persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens - Belanghebbenden Medewerkers - Conform BIO Conform BIO

Gemeentelijk vastgoed eigendommen registratie Stadsbeheer College van B&W
Registratie van gemeentelijke vastgoed eigendommen
en de daarbij horende overeenkomsten.

Uitvoering overeenkomst

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (notarisgegevens) -

Woningeigenaren
Belanghebbenden

Medewerkers -
Permanent bewaren. Wel actueel
houden.

Conform BIO

Vastgoed beheer en onderhoud Stadsbeheer College van B&W
Ontwikkeling, beheer en onderhoud gemeentelijk
vastgoed

Uitvoering overeenkomst

persoonsidentificerend (NAW; functie);
contactgegevens -

Ontwikkelaars
Aannemers
Leveranciers

Medewerkers -
Overdrachtsdocumenten: 10 jaar
Aannemers/ontwikkelaars: 10 jaar

Conform BIO

Omgevingsvergunningen en -meldingen Stadsbeheer College van B&W
Behandelen van aanvragen van
omgevingsvergunningen, heffen van leges en
geschilafhandeling

Wettelijke verplichting; WABO, bouwverordening
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
ondernemingsgegevens (KVK-gegevens)

BSN
Aanvrager
Bezwaarmakers
Belanghebbenden

Aanvrager, bezwaarmaker, inzage krijger,
financieel beheer, uitvoering/handhaving,
regionale uitvoeringsdienst,
adviesorganen, welstandscommissie,
monumentencommissie, Bibob, kadaster
ihkv Wkpb, BAG, BWB, Veiligheidsregio

- Conform BIO Conform BIO

Beheren van begraafplaatsen Stadsbeheer College van B&W
Bijhouden van administratie van eigenaars van
grafmonumenten

Wettelijke verplichting; Wet op de Lijkbezorging
persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens;
overlijdensgegevens); contactgegevens; persoonlijk
(notarisgegevens)

BSN
Aanvragers
Rechthebbenden

Rechthebbenden
Belanghebbenden
Overledenen
Begrafenisondernemer

-
Blijvend te bewaren in archief.
Gegevens van geldende grafrechten
actueel houden.

Conform BIO

Uitvoering Wet op de Lijkbezorging voor de gemeente Stadsbeheer College van B&W
Zorgen dat een dood lichaam geen schade aan de
gezondheid van levenden kan toebrengen.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wet op
de Lijkbezorging

Overledene: persoonsidentificerend (NAW); financiële
gegevens (inkomen; vermogen); persoonlijk
(verzekeringen; bezittingen)

Familie/nabestaanden:
persoonsidentificerend (NAW)

Overledene: BSN Verwanten

Familieleden
Landelijk Vastgoedbedrijf
Woningbouwvereniging
Uitvaartverzorger

-
Zo lang voor het doel noodzakelijk, 7
jaar  o.b.v. BW 2:10 lid 3

Conform BIO

Ligplaatsen en wachtlijst Stadsbeheer College van B&W
Registratie van schepen die de haven hebben
aangedaan en versturen van facturen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; APV

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens (bankgegevens);
identiteitsgegevens (uittreksel BRP); persoonlijk
(verzekeringsbewijs; aankoopbewijs; gegevens van
schip)

-
Eigenaren
Belanghebbenden

Financiën - 7 jaar Conform BIO

Melding openbare ruimte Stadsbeheer College van B&W Afhandelen meldingen openbare ruimte
Wettelijke verplichting; Gemeentewet,
Milieuwetgeving, art. 15 en 16 Wegenwet

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens - Melders
Aannemers
Behandelaars

- 5 jaar Conform BIO

Monumenten Stadsbeheer College van B&W
Ondersteuning van de monumentenadministratie en
andere verplichtingen uit de Monumentenwet

Wettelijke verplichting; Monumentenwet, Awb
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum);
contactgegevens

- Aanvragers Medewerkers - Conform Archiefwet Conform BIO

Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats Stadsbeheer College van B&W
Uitvoering regeling gehandicaptenparkeerkaart en -
plaats

Wettelijke verplichting; BABW, Regeling
gehandicaptenparkeerkaart

persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
identiteitsgegevens (pasfoto; kopie rijbewijs);
persoonlijk (autogegevens)

gezondheid (medische keuring); BSN
Aanvragers
Gehandicapten

Keuringsarts, Financiën, RDW, handhavers -
1 jaar na verlopen
gehandicaptenparkeerplaats.

Conform BIO

Parkeervergunningen Stadsbeheer College van B&W Aanvragen en uitgifte van parkeervergunningen
Taak van algemeen belang of openbaar gezag; RVV,
BABW, WVW, BW,
Parkeerverordening

persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
contactgegevens; identiteitsgegevens (kopie
legitimatiebewijs); persoonlijk (autogegevens;
tennaamstellingsbewijs)

BSN Aanvragers - - 1 jaar Conform BIO

Projecten Stadsbeheer College van B&W Burgers betrekken bij (geplande) projecten
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Omgevingswet

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email)

- Belanghebbenden Projectenbureau - Conform Archiefwet Conform BIO

Subsidie-aanvragen behandelen (sport, cultuur,
zorg/welzijn)

Stadsbeheer College van B&W
Behandelen subsidie aanvragen op gebied van sport,
cultuur, zorg/welzijn

Wettelijke verplichting; Awb
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens (bankrekeningnummer)

BSN Aanvragers
Een ieder die kennisneemt van de
subsidiebeschikking

- Verleende 7 jaar, Geweigerde 5 jaar Conform BIO

Monumenten subsidie Stadsbeheer College van B&W
Het beoordelen van een aanvraag voor een
gemeentelijke monumentensubsidie

Wettelijke verplichting; Monumentenwet, Awb
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens (bankrekeningnummer; inkomen)

BSN Aanvragers Medewerkers - Verleende 7 jaar, Geweigerde 5 jaar Conform BIO

Beheren van winkels, markt en straathandel Stadsbeheer College van B&W
Behandelen aanvragen voor vergunningen in het kader
van de uitvoering marktverordening

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); ondernemingsgegevens
(KVK-gegevens)

BSN
Marktondernemers
Aanvragers

- - 1 jaar Conform BIO

Inspraakreacties bestemmingsplannen Stadsbeheer College van B&W
Terugkoppelen afhandelen inspraakreactie,
beoordelen inspraakreactie

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wet
ruimtelijke ordening

persoonsidentificerend (NAW) - Belanghebbenden - - Permanent Conform BIO

Parkeerautomaten Stadsbeheer College van B&W Parkeerautomaten Uitvoering overeenkomst communicatie- en contactgegevens, ID gegevens - Burgers, medewerkers Medewerkers en zakelijkedienstverleners - Conform Archiefwet Conform BIO



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Data bij verkeerslichten Stadsbeheer College van B&W

Gebruik camera's/sensoren om inzicht te krijgen in de
verkeersstromen teneinde verkeersmanagement te
organiseren. Dit met het oog op bereikbaarheid en
doorstroming van de stad, voorkomen en beheersen
van onveilige situaties en bijdragen aan goede
informatie aan de verkeersdeelnemers

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Regeling verkeerslichten

beeldmateriaal; geluidsopnames; voertuiggegevens;
locatiegegevens

- Verkeersdeelnemers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Camera's bij kruispunten / Uitvoeren van operationeel
verkeersmanagement Stadsbeheer College van B&W

Gebruik camera's om inzicht te krijgen in de
verkeersstromen teneinde verkeersmanagement te
organiseren. Dit met het oog op bereikbaarheid en
doorstroming van de stad, voorkomen en beheersen
van onveilige situaties en bijdragen aan goede
informatie aan de verkeersdeelnemers.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Wegenverkeerswet

beeldmateriaal; geluidsopnames; voertuiggegevens;
locatiegegevens

- Verkeersdeelnemers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Aanleg en beheer van kabels en leidingen,
(huis)rioolvergunningen Stadsbeheer College van B&W

Zorg dragen voor een goede inrichting van de
ondergrond en het voorkomen van risico's voor mens,
milieu en infrastructuur.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Awb,

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens - Werknemers, Klanten - - Conform Archiefwet Conform BIO

Afhandeling aanvraag openbare laadpalen Stadsbeheer College van B&W
De persoonsgegevens zijn nodig voor de afhandeling
van de aanvraag, om de aanvrager op de hoogte te
houden van de voortgang

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Awb, APV

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens
(email; telefoonnummer; adres); voertuiggegevens

- Inwoners - - Conform Archiefwet Conform BIO

Exploiteren van straatparkeerplekken Stadsbeheer College van B&W
Exploiteren van straatparkeerplekken t.b.v. kort
parkeren op straat

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wet
ruimtelijke ordening (Wro) / Wegenenverkeerswet

voertuiggegevens - Inwoners - - Conform Archiefwet Conform BIO

Handhaving betaald parkeren Stadsbeheer College van B&W Fiscale handhaving niet betaald parkeren
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Wegenverkeerswet

persoonsidentificerend (NAW); voertuiggegevens;
locatiegegevens

- Burgers Rijksoverheid en uitvoeringsinstanties - Conform Archiefwet Conform BIO

Onderhoud openbare ruimte Stadsbeheer College van B&W
De openbare ruimte veilig, toegankelijk en werkend
houden.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Art. 212
Gemeentewet

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens - Werknemers, Klanten - - Conform Archiefwet Conform BIO

opnemen archiefbestanddelen en collecties
Stadsbeheer College van B&W

Voldoen aan de wettelijke verplichting en veiligstellen
van het erfgoed

Wettelijke verplichting; Archiefwet 1995 persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens - Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Toezicht en handhaving i.k.v. woningwet en
bestemmingsplan Stadsbeheer College van B&W

Het houden van toezicht op de naleving van de
Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening
aangaande het gebruik van woningen. Het nemen van
effectieve handhavingsmaatregelen bij overtreding van
de hiervoor genoemde regelgeving.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens;
identificatiegegevens; persoonlijk (toegangsgegevens);
ondernemingsgegevens (KVK)

BSN Burgers Rijksoverheid en uitvoeringsinstanties - Conform Archiefwet Conform BIO

Afhandelen executieverkopen
Stadsbeheer College van B&W

Zeker stellen van betaling. Tevens de burger de
mogelijkheid geven tot betaling, zodat executieverkoop
niet doorgaat

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; art. 268
BW 3 / Gemeentewet

persoonsidentificerend (naam; geboortedatum;
leeftijd; geslacht); contactgegevens; financiële
gegevens; locatiegegevens

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Afhandelen vergunningen i.k.v. Leegstandswet
Stadsbeheer College van B&W

Het in behandeling nemen van aanvraag voor tijdelijk
verhuur (bij sloop) dan wel verkoop van een woning
i.k.v. leegstandswet. Het verlenen van een vergunning
voor het besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten van huur en verhuur.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Leegstandswet

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens;
ondernemingsgegevens (KVK)

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Afhandeling vergunning kamerverhuur
Stadsbeheer College van B&W

Het kunnen afhandelen van de aanvraag vergunning
kamerverhuur.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Omgevingswet

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens;
ondernemingsgegevens (KVK)

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Stedelijk Waterbeheer Stadsbeheer College van B&W
Beheren van het stedelijk watersysteem en invulling
van de wettelijke zorgplichten.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wet
mileubeheer

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens - Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Registreren van incidenten in de gemeente Stadsbeheer College van B&W Registratie van agressie en (bijna) ongevallen
Wettelijke verplichting; Arbeidsomstandighedenbesluit
art. 2.15 + art. 7:658 BW

Verdachten
Getuigen
Burgers

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
beeldmateriaal (foto)

"Verdachten
Getuigen
Burgers"

"Leidinggevende
Afhandelaars
Politie"

Leidinggevende
Afhandelaars
Politie

5 jaar bij afhandeling
1 jaar als het tot niets leidt

Conform BIO

Cameratoezicht openbare orde en veiligheid Stadsbeheer Burgemeester Toezicht en handhaving via camerabeelden
Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Art.
151c jo. 172 Gemeentewet

beeldmateriaal; locatiegegevens; voertuiggegevens
(kenteken)

- Alle mogelijke betrokkenen
Toezichthouders
Politie

- 4 weken, tenzij noodzakelijk voor
andere doeleinden (opsporing)

Conform BIO

Registratie en informatiebureau slachtoffers Stadsbeheer Burgemeester
Hulp bieden aan slachtoffers en verwanten en
uitvoeren van vervolgacties

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wet
veiligheidsregio's

persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
persoonlijk (verwantschap; opvanglocatie; typering)

gezondheid (medische gegevens)
Slachtoffers
Verwanten

Burgerzaken
Nazorgorganisaties
Onderzoekers
Naasten
Officiële vertegenwoordigers
Andere landen

Officiële vertegenwoordigers,
andere landen

5 jaar

Conform BIO

Rampenbelboom / Communicator Stadsbeheer Burgemeester Alarmering bij rampen en calamiteiten
Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wet
veiligheidsregio's

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(telefoonnummer); persoonlijk (functie; rollen)

-
"Burgers
Gemeentelijke medewerkers"

Direct betrokkenen bij rampenbestrijding Partijen Veiligheidshuis/- regio

Na wijziging van de lijst, waarbij
personen worden afgevoerd
maximaal 5 jaar

Conform BIO

Data-analyse criminaliteit Stadsbeheer Burgemeester
Achterhalen of de openbare orde en veiligheid in het
geding zijn aangaande deze inwoner

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Art. 20
Wet politiegegevens

persoonsidentificerend (NAW; geslacht; leeftijd) strafrechtelijk; BSN
Verdachten

Gemeente RIEC en Veiligheidshuis Maximaal 5 jaar na datum 1e verwerking (art. 8.6 Politiewet).Conform BIO

Veiligheidsmanagement Stadsbeheer Burgemeester

Gezamenlijk invulling geven aan bestuurlijke
geïntegreerde aanpak van de georganiseerde
criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten
vervolgen van individuele daders en het ontmantelen
van criminele samenwerkingsverbanden, ook
bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving
aan te wenden om de georganiseerde
criminaliteit te bestrijden.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Art. 172
Gemeentewet

persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geboorteplaats); contactgegevens (email;
telefoonnummer); financiële gegevens; persoonlijk
(woonsituatie; dagbesteding; werk; zingeving;
contacten; relaties met gezinsleden; directe sociale
contacten; sociaal functioneren binnen relaties)

biometrisch; genetisch; gezondheid; politieke
opvattingen; ras; etnische afkomst; overtuigingen;
seksueel; strafrechtelijk; BSN

Veiligheidshuis

Politie
Wijkteams
Woningcorporaties Ketenpartners
Veiligheidshuis

RIEC en Veiligheidshuis

Maximaal 5 jaar na datum 1e
verwerking (art. 8.6 Politiewet).

Conform BIO

Handhaving vergunningen coffeeshops Stadsbeheer Burgemeester Handhaving overtredingen coffeeshops
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Awb, APV

Leidinggevende:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum)

Werknemers/Aanwezige minderjarigen:
persoonsidentificerend (NAW)

BSN Vergunninghouders Stadstoezicht: toezichthouders, politie Politie

Bij uitgevoerde handhaving: 10 jaar Conform BIO

Woonfraude bestrijding Stadsbeheer College van B&W Het bestrijden van woonfraude
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Huisvestigingswet 2014 en Woningwet

Huisvestingswet 2014, Woningwet -
Burgers
Verdachten Politie, Provincie, Wooncorporaties

Bij uitgevoerde handhaving: 10 jaar Conform BIO

Handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Stadsbeheer Burgemeester
Handhaving overtredingen, ontheffing Drank- en
Horecawet of ge- of verboden in andere wet- en
regelgeving

Wettelijke verplichting; Gemeentewet, Awb,
Opiumwet, BOA, drank- en horecawetgeving, APV,
beleid

Leidinggevende:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum)

Werknemers:
persoonsidentificerend (NAW)

BSN - Stadstoezicht: toezichthouders, politie Politie Bij uitgevoerde handhaving: 10 jaar Conform BIO

Handhaving vergunningen seksinrichting Stadsbeheer Burgemeester Handhaving overtredingen seksinrichtingen
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Awb, APV

Beheerder:
persoonsidentificerend (NAW)

Medewerkers seksinrichting:
identiteitsgegevens (kopie-ID)

BSN Stadstoezicht: toezichthouders, politie - Politie Bij uitgevoerde handhaving: 10 jaar Conform BIO

Handhaving vergunningen evenementen Stadsbeheer Burgemeester
Handhaving overtredingen evenementenvergunning,
ontheffing Drank- en Horecawet of ge- of verboden in
andere wet- en regelgeving

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Awb, Drank- en Horecawet, APV

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens BSN Vergunninghouders Medewerkers CJIB (bij bekeuringen) Bij uitgevoerde handhaving: 10 jaar Conform BIO

Behandelen evenementen Stadsbeheer Burgemeester
Alle verwerkingen omtrent vergunning verlening aan
evenementen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Awb, APV

persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk
(communicatiegegevens betrokkene;
vergunningsspecifieke gegevens)

-
Aanvragers
Vergunninghouders

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

- Toezicht: 5 jaar Conform BIO

Drank en horecavergunningen Stadsbeheer Burgemeester
Behandelen van aanvragen om vergunningen,
ontheffingen en meldingen i.h.k.v. de drank en
horecawet

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; §4
Drank- en
Horecawet

persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
contactgegevens; ondernemingsgegevens (kvk-
gegevens); persoonlijk (arbeidsgegevens)

-
Aanvragers
Vergunninghouders

Politie, handhaving, veiligheidsregio - Toezicht: 5 jaar Conform BIO

Bodycams Stadsbeheer Burgemeester
Het middels bodycam vastleggen van situaties die
(dreigen te) escaleren

Gerechtvaardigd belang; beschermen van
medewerkers en deescaleren van situaties,
Gemeentewet, Wet politiegegevens

beeldmateriaal; locatie; voertuiggegevens (kenteken) - Alle mogelijke betrokkenen
Politie, Financieel beheer, Veiligheidsregio,
Bibob, Toezichthouders

- Maximaal 4 weken Conform BIO

Fiscaal parkeren Stadsbeheer College van B&W
Controleren van geparkeerde voertuigen (mogelijk met
scanauto)

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Parkeerverordening (APV)
persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens);
contactgegevens; voertuiggegevens (kenteken)

BSN Kentekenhouders
Toezichthouders
Politie

- Conform Archiefwet Conform BIO

Afvalinzameling Stadsontwikkeling College van B&W
Het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen
(titel 10.4 Wet milieubeheer); doelmatige inzameling

Wettelijke verplichting; titel 10.4 Wet milieubeheer
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoon)

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Subsidies voor bijvoorbeeld zonnepanelen e.d. Stadsontwikkeling College van B&W De aanvraag en het verstrekken van subsidies
Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, subsidiegerelateerde wet- en
regelgeving

persoonsidentificerend (naam; geslacht; leeftijd;
geboortedatum); contactgegevens; financiële gegevens

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Ondergrondse containers Stadsontwikkeling College van B&W Beheren van toegang tot ondergrondse containers Wettelijke verplichting; titel 10.4 Wet milieubeheer
persoonsidentificerend (NAW); contactgegeven (email;
telefoon)

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Milieustraat Stadsontwikkeling College van B&W Beheren van toegang tot de milieustraat van inwoners. Wettelijke verplichting; titel 10.4 Wet milieubeheer
persoonsidentificerend (NAW); contactgegeven (email;
telefoon)

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Handhaving Milieuzone- ANPR Camera's
Stadsontwikkeling College van B&W

Controleren of voertuigen de Milieuzone mogen
betreden en als dat niet het geval is de
voertuiggegevens doorsturen naar Stadsbeheer voor
het beboetingsproces

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990), Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen ’s-
Hertogenbosch 2021

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens;
financiële gegevens; voertuiggegevens

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Afhandelen ontheffingsaanvragen milieuzone Stadsontwikkeling College van B&W
Het afhandelen van aanvragen voor langdurige,
permanente en dagontheffingen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag;
Gemeentewet, Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990), Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen ’s-
Hertogenbosch 2021

persoonsidentificerend (naam); contactgegevens;
financiële gegevens; voertuiggegevens

BSN Burgers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Ondersteuning van het accountmanagement ten
behoeve voor acquisitie activiteiten

Stadsontwikkeling College van B&W
Ondersteunen van het accountmanagement ten
behoeve van economische aquisitie

Gerechtvaardigd belang; het mogelijk maken van
acquisitie activiteiten

persoonsidentificerend (NAW; functie);
contactgegevens (email; telefoon);
ondernemingsgegevens (bedrijfsnaam; kvk)

- Gemeentelijke medewerkers - -
De hoofdzaak bepaalt de
bewaartermijn. Als losse zaken: na 1
jaar verwijderen.

Conform BIO

Exploitatie grond Stadsontwikkeling College van B&W
Het aangaan van overeenkomsten tot het in exploitatie
nemen van gronden door derden

Wettelijke verplichting; Gemeentewet, Wet ruimtelijke
ordening

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (burgerlijke staat); ondernemingsgegevens
(KVK-gegevens; debiteurennummer)

-
Aanvrager
Belanghebbenden

Medewerkers
Notaris

- Conform Archiefwet Conform BIO

Ondersteunen van toezicht op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

Stadsontwikkeling College van B&W
Handhaven activiteiten in strijd met woningwet,
milieuwet, en wet ruimtelijke ordening

Taak van algemeen belang of openbaar gezag; Wet
ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en Wet
algemene bepalingen Omgevingsrecht

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens -
Woningeigenaren
Burgers

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

- Conform Archiefwet Toezicht: 5 jaar

Aanvraag levensonderhoud jong volwassenen Weener XL College van B&W
Jongeren 18-27 jaar in de zoektermijn maximaal
activeren en ondersteunen bij een aanvraag
Levensonderhoud

Taak van algemeen belang of openbaar gezag

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); identiteitsgegevens
(identiteitsbewijs; verblijfsvergunning); financiële
gegevens (rekeningnummer; inkomstenbelasting
gegevens; inkomensgegevens; bankafschriften;
bewijsstukken schulden; gegevens overig vermogen);
ondernemingsgegevens (kvk-gegevens;
winst/verlies/balansrekening onderneming);
persoonlijk (cv-gegevens; sollicitatieactiviteiten;
handtekening; kentekenbewijs;
echtscheidingsconvenant; ouderschapsplan;
alimentatiegegevens; aandeel in overdeelde boedel;
gerechtelijke uitspraken; arbeidsverleden;
vrijwilligerswerk overeenkomst; woonsituatie;
huurcontract; eigendomsakte; hypotheekgegevens)

gezondheid (beperkingen t.a.v. beschikbaarheid voor
de arbeidsmarkt); BSN

Jongeren - -
10 jaar Selectielijst 2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO

Het ondersteunen van inburgeringsplichtigen Weener XL College van B&W
Het vaststellen van de noodzaak om een
inburgeringsgerechtigde te ondersteunen.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag

persoonsidentificerend (NAW; geboortegegevens;
geslacht); persoonlijk (overlijdensgegevens;
opleidingsgegevens)
NB: ook toegang gegevens Pwet (?)

gezondheid (beperkingen fysiek & mentaal)
Inburgeringsplichtigen, niet-
inburgeringsplichtige familieleden

medewerkers inburgering - Conform Archiefwet Conform BIO

TOZO aanvragen Weener XL College van B&W Behandelen TOZO aanvragen Wettelijke verplichting
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
financiële gegevens (rekeningnummer)

BSN Aanvragers - - Conform Archiefwet Conform BIO

Leveren inkomensondersteuning Weener XL College van B&W
Voorzien in inkomen op grond van landelijke en lokale
regelgeving

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz

Aanvrager:
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); financiële gegevens
(rekeningnummer; inkomstenbelasting;
inkomensgegevens; bankafschriften; bewijsstukken
schulden; gegevens overig vermogen);
ondernemingsgegevens (kvk-gegevens;
winst/verlies/balansrekening onderneming;
persoonlijk (kentekenbewijs;
echtscheidingsconvenant; ouderschapsplan;
alimentatiegegevens; aandeel in overdeelde boedel;
gerechtelijke uitspraken; arbeidsverleden;
vrijwilligerswerk; woonsituatie).

Van kostendelende medebewoners:
persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk (gegevens
van UWV)

Aanvrager:
BSN (identiteitsbewijs; verblijfsvergunning);
gezondheid (beschikbaarheid voor arbeidsmarkt;
medisch advies); strafrechtelijk (detentieverklaring;
ontslagbewijs detentie).

Van kostendelende medebewoners:
BSN

Aanvragers
Inwonenden
Verwanten

Sociale recherche, deurwaarders,
rechtbank, ministerie BZK,
gezondheidszorginstellingen, RDW,
inlichtingenbureau, IND, COA, UWV, politie

Rechtbank
Andere gemeenten

Stukken voor 2017 maximaal 20 jaar
of 7 jaar na beëindiging; Stukken
vanaf 2017 maximaal 10 jaar na
beëindiging

Conform BIO

(Her)Beoordelen recht op bijstand Weener XL College van B&W
Het beoordelen van het recht op bijstand en het
uitkeren van een bijstandsuitkering aan de personen
die daar recht op hebben.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz

Aanvrager:
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); financiële gegevens
(rekeningnummer; inkomstenbelasting;
inkomensgegevens; bankafschriften; bewijsstukken
schulden; gegevens overig vermogen);
ondernemingsgegevens (kvk-gegevens;
winst/verlies/balansrekening onderneming;
persoonlijk (kentekenbewijs;
echtscheidingsconvenant; ouderschapsplan;
alimentatiegegevens; aandeel in overdeelde boedel;
gerechtelijke uitspraken; arbeidsverleden;
vrijwilligerswerk; woonsituatie).

Van kostendelende medebewoners:
persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk (gegevens
van UWV)

Aanvrager:
BSN (identiteitsbewijs; verblijfsvergunning);
gezondheid (beschikbaarheid voor arbeidsmarkt;
medisch advies); strafrechtelijk (detentieverklaring;
ontslagbewijs detentie).

Van kostendelende medebewoners:
BSN

Aanvragers
Inwonenden
Verwanten

Sociale recherche, deurwaarders,
rechtbank, ministerie BZK,
gezondheidszorginstellingen, RDW,
inlichtingenbureau, IND, COA, UWV, politie

Rechtbank
Andere gemeenten

Bij toekenning 10 jaar na beëindiging
uitkering (Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1 )

Bij weigering 5 jaar na dato
(Selectielijst  2017 8.2)

Conform BIO

Vaststellen recht op bijzondere bijstand en overige
minimaregelingen, te weten:
- Individuele studietoeslag;
- Aanvullende bijzondere bijstand; bij jongeren 18-21; -
Woonkostentoeslag;
- Actiefpremie;
- Maatwerkvangnet.

Weener XL College van B&W

Vastellen recht op bijzondere bijstand en/of overige
gemeentelijke minimaregelingen.
Financiële problemen van inwoners van de stad helpen
stabiliseren zodat participatie weer mogelijk is.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag: artikel
35 en 36 Participatiewet

Aanvragers:
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); identiteitsgegevens
(identiteitsbewijs; verblijfsvergunning); financiële
gegevens (rekeningnummer); ondernemingsgegevens
(kvk-gegevens; winst/verlies/balansrekening
onderneming); persoonlijk (RDW-gegevens;
kentekenbewijs; ouderschapsplan;
alimentatiegegevens; aandeel in overdeelde boedel;
gerechtelijke uitspraken; arbeidsverleden;
vrijwilligerswerk

Inwonenden:
persoonsidentificerend (NAW); financiële gegevens
(inkomensgegevens); persoonlijk (gegevens van UWV;
huurovereenkomsten; betaalbewijzen huur)

Aanvrager:
BSN

Aanvragers
Inwonenden

- -

7 jaar  o.b.v. BW 2:10 lid 3, 10 jaar na
beëindiging uitkering Selectielijst
2017 8.1, Handreiking selectielijst
2017 6.5.1

Conform BIO



Naam verwerking Domein Verwerkingsverantwoordelijke Doeleinde Grondslag Categorieën persoonsgegevens
Categorieën persoonsgegevens bijzondere
bescherming

Categorieën betrokkenen Categorieën ontvangers Doorgifte aan derden Bewaartermijn
Technische en organisatorische
maatregelen

Beëindigen, terugvorderen bijstand en opleggen van
bestuurlijke boete

Weener XL College van B&W

Het beëindigen en terugvorderen van uitkeringen
(Participatiewet en IOAW en IOAZ) die onrechtmatig
verstrekt zijn en het sanctioneren van schendingen van
inlichtingenplicht

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); identiteitsgegevens
(identiteitsbewijs; verblijfsvergunning); financiële
gegevens (inkomstenbelasting; inkomensgegevens;
bankafschriften; bewijsstukken schulden; gegevens
overig vermogen) ondernemingsgegevens (kvk-
gegevens; winst/verlies/balansrekening onderneming);
persoonlijk (kentekenbewijs; kadastergegevens;
echtscheidingsconvenant; ouderschapsplan of
alimentatiegegevens; aandeel in overdeelde boedel;
gerechtelijke uitspraken; woonsituatie
(huurcontract/eigendom); eigendomsakte;
hypotheekgegevens; gegevens inwonende kinderen;
vrijwilligerswerk)

BSN Rechthebbenden - -
7 jaar  o.b.v. BW 2:10 lid 3 en
Selectielijst 2017 12.2.5

Conform BIO

Financiële ondersteuning kinderopvang Weener XL College van B&W
Vaststellen of ouders met een uitkering door hun
traject of parttime arbeid financiële of administratie
ondersteuning nodig hebben voor kinderopvang

Taak van algemeen belang of openbaar gezag: Wet
kinderopvang, Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz

Ouders:
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum;
geslacht); contactgegevens (email; telefoonnummer);
authenticatie (DigiD); persoonlijk (werk/scholing;
uren/tijden)

Bewindvoerder:
contactgegevens

Kinderen:
persoonsidentificerend (NAW)

Ouders:
BSN

Kinderen:
BSN

Ouders
Kinderen

Ouders
Kinderdagverblijven/BSO/Gastpouders/Pe
uterspeelzaal
Belastingdienst
Bewindvoerder

-
Bij weigering en toekenning 5 jaar na
dato (Selectielijst  2017 8.2)

Conform BIO

Kredietverstrekkingen Weener XL College van B&W Fungeert als vangnet
Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, Bbz

persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk (partner;
kinderen; schuldhulpverlening)

BSN
Aanvragers
Debiteuren

Privaatrechtelijke organisaties - Conform Archiefwet Conform BIO

Arbeidsbemiddeling Weener XL College van B&W

Inzicht in hoeveel burgers een participatiewet-uitkering
krijgen; inzicht in de afstand tot de arbeidsmarkt; beeld
van de beperkingen en de mogelijkheden van burgers
op de arbeidsmarkt

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
identiteitsgegevens (identiteitsbewijs); financiële
gegevens; persoonlijk (gezinssituatie; kinderen;
werkervaring; opleidingsgegevens; identiteitsbewijs)

BSN Burgers Medewerkers - 10 jaar Conform BIO

Re-integratie cliënten trajectbegeleiding (alle
doelgroepen ihkv Participatiewet)

Weener XL College van B&W
Ondersteuning bieden voor cliënten op weg naar
maximale participatie.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ

Uitkeringsgerechtigde:
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); financiële gegevens
(financiële positie; aard inkomen); persoonlijk
(trajectgeschiedenis; handtekening cliënt;
cliëntnummer; cv-gegevens; gezinssamenstelling;
begeleiders; kinderen onder de 16 jaar)

Begeleiders:
Contactgegevens

Contactpersonen:
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer)

gezondheid (medisch); BSN; strafrechtelijk
(strafrechtelijke veroordelingen)

Uitkeringsgerechtigden
Verwanten
Hulpverleners

- -
10 jaar  Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO

Uitvoering Wet Poortwachter Weener XL College van B&W
Re-integratie van inwoners nadat ze ziek uit dienst zijn
getreden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW

persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk (voormalige
werkgever)

gezondheid (inzetbaarheid; re-integratieverslag;
probleemanalyse van arbo-/bedrijfsarts (dat-
informatie))

Cliënten in re-integratie Bedrijfsarts -
10 jaar  Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO

Versterking van arbeidsmarktpositie Weener XL College van B&W Versterking van arbeidsmarktpositie
Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens
(email; telefoonnummer); persoonlijk (cv;
cliëntnummer)

gezondheid (fysiek, mentaal); strafrechtelijk
(strafrechtelijke veroordelingen)

Cliënten in re-integratie Aanbieders -
10 jaar  Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO

Ondersteuning bij arbeidsinschakeling Weener XL College van B&W
Maatschappelijke participatie van cliënten bevorderen,
met als doel terugkeer naar arbeidsproces

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ

persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (arbeidsmarktgegevens)

BSN Uitkeringsgerechtigden
Opdrachtnemers, indicatie- en
reïntegratiebedrijven

- 10 jaar Conform BIO

Verwerking t.b.v. UWV voor uitvoering Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Weener XL College van B&W
Inwoners die vermoedelijk niet zelfstandig het wettelijk
minimumloon kunnen verdienen daartoe in staat
stellen.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, Wet banenafspraak

persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk
(schoolverleden; arbeidsverleden)

gezondheid (medische informatie; medisch
vastgestelde belastbaarheid); BSN

Cliënten UWV -
10 jaar  Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO

Controle Social Return Weener XL College van B&W

Controleren of opdrachtnemers van de gemeente
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
nemen.
Beoordeling juistheid invulling van (extra) werkplekken
voor de doelgroep van de
Participatiewet en de banenafspraak uit het Sociaal
akkoord of andere groepen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. (WW,WIA)

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, Wet banenafspraak

persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk
(arbeidsgegevens)

gezondheid (uitkeringsachtergrond); BSN
Cliënten
Werkgevers

Opdrachtnemer, tenzij deze zelf kandidaat
aandraagt

-
10 jaar  Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO

Loonkostensubsidie werkgever Weener XL College van B&W
Compensatie voor de werkgever bij verminderde
loonwaarde van de cliënt.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet

persoonsidentificerend (NAW); persoonlijk
(arbeidsovereenkomst; salarisspecificatie)

gezondheid (ziek- en betermeldingen); BSN Cliënten Werkgevers
Werkgever
Keuringsarts: gemeente of UWV (t.b.v.
loonwaardemeting)

-
10 jaar  Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO

Vaststellen oneigenlijk gebruik/fraude op grond van
Participatiewet, IOAW, IOAZ

Weener XL College van B&W
Vaststellen fraude verstrekte / te verstrekken uitkering
d.m.v. vergelijking van door de aanvrager opgegeven
gegevens met de feitelijke situatie.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ

Aanvrager/ontvanger uitkering:
persoonsidentificerend (NAW); financiële gegevens
(uitkeringsgegevens) persoonlijk (relevante
arbeidsmarktgegevens; inhoudingen voor derden;
feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek;
persoonsgegevens kinderen tot 16 jaar; hinderlijk
gedrag)

Signaalgever:
persoonsidentificerend (NAW)

Overige inwoners:
persoonsidentificerend (NAW); financiële gegevens
(hoogte huur)

Derden (getuigen/signaalgever):
persoonsidentificerend (NAW; geboortedatum)

Aanvrager/ontvanger uitkering:
BSN; strafrechtelijk (strafrechtelijke veroordelingen)

Signaalgevers
Rechthebbenden
Verwanten
Inwonenden Getuigen

Corporaties, inlichtingen, politie, banken,
OM bij aangifte van fraude > 50.000 Euro

-

Participatiewet: 10 jaar na
beëindiging uitkering Selectielijst
2017 8.1, Handreiking selectielijst
2017 6.5.1

Conform BIO

Fraude onderzoek sociale zekerheid Weener XL College van B&W
Vaststellen rechtmatigheid uitkering d.m.v. vergelijking
met opgave en waarneming ter plaatse

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ

persoonsidentificerend (NAW); financiële gegevens
(uitkeringsgegevens) persoonlijk
(arbeidsmarktgegevens; inhoudingen door derden;
onderhoudsgegevens)

gezondheid (medisch); strafrechtelijk
Rechthebbenden
Verwanten
Inwonenden

Corporaties, inlichtingen, politie, banken,
OM, etc.

- 7 jaar Conform BIO

Ondersteuning bij arbeidsbemiddeling Weener XL College van B&W
Bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekende in
de regio.

Taak van algemeen belang of openbaar gezag:
Participatiewet, IOAW, IOAZ

Werkzoekenden:
persoonsidentificerend (NAW); contactgegevens;
persoonlijk (arbeidsmarktgegevens; cv-gegevens)

Werkzoekenden: gezondheid (medisch); BSN
Werkgevers
Werkzoekenden

Opdrachtnemers
Indicatie- en reïntegratiebedrijven
Sociaal team
Werkgevers
Regiogemeenten (arbeidsmarktregio)
UWV (matching vacatures)

-
10 jaar  Selectielijst  2017 8.1,
Handreiking selectielijst 2017 6.5.1

Conform BIO


